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Bewaar deze handleiding op een toegankelijke plaats: 
het is een integraal onderdeel van de machine en u 
moet er altijd naar kunnen grijpen om optimaal te 
presteren en veilig te werken. Alle bewerkingen worden 
erin beschreven. Gebruik de machine alleen en 
uitsluitend voor het hieronder gespecificeerde gebruik, 
gebruik de machine zoals aanbevolen in deze 
handleiding en probeer op geen enkele manier om deze 
te wijzigen of te forceren, of deze te gebruiken voor 
doeleinden die niet worden vermeld.

1.1  LOCATIE IN OVEREENSTEMMING MET DE 
GEBRUIKSPUNTEN

OPMERKING:  De opmerkingen die  
voorafgaan aan dit symbool zijn van 
technische aard en vereenvoudigen het 
gebruik..

1.0  AAN DE SLAG

Onderschat de waarschuwingen “AANDACHT!” en “LET 
OP!” niet in deze handleiding! Om de aandacht te trekken 
en de veiligheid te behouden, wordt gevaarlijke bediening 
voorafgegaan door symbolen en opmerkingen die wijzen 
op het gevaar en uitleggen hoe gevaar kan worden 
vermeden.

Deze symbolen en opmerkingen worden 
aangeduid met drie categorieën die worden 
aangeduid met de woorden: 

1.2 VEILIGHEID EN VOORSCHRIFTEN

Lees, voordat u met uw zaagmachine begint te werken, 
deze instructiehandleiding om meer te weten te komen 
over de machine – hoe u deze dient te gebruiken alsook de 
niet aanbevolen handelingen. 

LET OP: Gedragingen die lichte letsels of 
materiele schade kunnen veroorzaken

LET OP: Gedragingen die ernstige letsels 
kunnen veroorzaken
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Controleer voordat u de machine start dat de zaagband 
correct is geïnstalleerd en 

zorg ervoor dat de beschermkappen en afdekkingen 
correct zijn aangebracht. Stel de zaagband af met de 

geschikte spanning om gevaren te vermijden.

WAARSCHUWING!



!- Stalen buizen (Fe35, Fe52)

!- Speciale staalsoorten (C40, 18NiCrMo5)

1.3 GEBRUIKSTYPE EN CONTRA-INDICATIES

De machine is geschikt voor het zagen van volgende 
materialen:

!- Messing

!- Brons

De EG-conformiteitsverklaring samen met de CE-
markering op het product zijn een integraal 
onderdeel van de machine: ze garanderen 
productconformiteit met veiligheidsrichtlijnen.

!- De meeste staalsoorten (Fe37)

De machine is niet geschikt voor het zagen van volgende 
materialen:

!Hout of vergelijkbare materialen

De machine is ontworpen en gebouwd volgens de eisen die 
opgelegd zijn door bestaande communautaire richtlijnen: 
2006/42 / EG - 2004/108 / EC - 2006/95 / EC.

!- Stalen en Aluminium profielen

- Gebeente of vergelijkbare materialen

Deze lintzaagmachine is ontworpen en gebouwd met behulp van 
de nieuwste technologie en voldoet aan alle eisen van de 
metaalsnijindustrie en -handel.

!- Aluminium en zijn legeringen

De lintzaagmachine werd ontworpen en gemaakt voor 
het droog zagen van materialen, maar we raden altijd 
aan om met een koelende snijolie te zagen.

Om te leren over de mogelijkheden van te gebruiken 
snijsnelheden en de

Gebruik de machine niet buiten wanneer het weer of 
de omgeving het niet toe laat (bijvoorbeeld: 
Explosieve omgeving of gedurende een storm of 
regen).

Kleed je goed aan: vermijd kleding met te losse 
mouwen of objecten zoals sjaals, halskettingen of 
armbanden die kunnen vasthaken aan bewegende 
delen.

Gebruik altijd persoonlijke beschermende uitrusting: 
wij raden het dragen van een veiligheidsbril, 
handschoenen die passend zijn aan uw handen en 
gehoorbeschermers ten zeerste aan.

Indien u de beste prestaties uit uw zaagmachine wilt 
halen gebruikt u het beste het gereedschap 
beschreven in deze handleiding.

1.4 ALGEMENE VEILIGHEID

Elk verlengsnoer dient het aanbevolen type te zijn en 
moet aan de veiligheidsvoorschriften voldoen.

soorten gereedschappen die geschikt zijn voor het te 
snijden materiaal en de sectie, verwijzen we graag 
naar het respectievelijke hoofdstuk (zie index).

!Gebruik de machine niet in vochtige plaatsen of in
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.

!De machine mag niet meer gebruikt worden als
deze in slechte staat is of verouderd.

1.5 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR RISICO'S

Houd het zaaggebied altijd schoon door zaagresten te 
verwijderen.

Gebruik altijd de klem, de te zagen stukken moeten 
altijd stevig in de bankschroef worden gehouden 
voor een zuivere zaagsnede. 

De tests zijn uitgevoerd volgens de normen 
EN55014, EN61000.3.2, EN61000.3.3

Leq = 79,0 dB (A) bij inactiviteit.

1. Controle hendel

Leq = 81,2 dB (A) tijdens het gebruik (bv. zagen van 
een stalen buis Fe52, 80mm dikte 5 mm) tot de ø
maximale snelheid van 80 m / min, met een 
werkingscyclus van de gewogen 2 minuten. 
Bovenstaande onderzoeken zijn uitgevoerd volgens 
de normen UNI7712, ISO3740, ISO3746 en EEC 
89/392.

Trillingsniveau m / s2 <2,5 (2,25): onderzoek 
uitgevoerd volgens normen: ISO 5349

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste 
onderdelen die overeenkomen met het nummer dat 
het identificeert in figuur 1 op pagina 2.

De Europese veiligheidsvoorschriften en in het bijzonder de EEG-
richtlijn 89/336 vereisen dat alle apparatuur moet uitgerust zijn 
met afschermingen tegen radiostoringen zowel van als naar de 
externe omgeving.

Houd uw handen altijd uit de buurt van de 
werkgebieden terwijl de machine in beweging is: laat 
de startknop van de handgreep los voordat u het 
werkstuk laadt en lost.

2. Zaagbandsspanningsregelaar
3. Zaagbandgeleiders

Deze zaagmachine produceert een gelijkwaardig niveau van 
akoestisch geluid (onder normale gebruiksomstandigheden 
beschreven in deze handleiding):

Forceer de machine niet onnodig: overmatige 
snijdruk kan een snelle aantasting van de zaagband 
veroorzaken en de prestatie van de machine in 
termen van afwerking en snijprecisie verminderen.

Deze machine is voorzien van filters zowel op de 
motor als op voeding, zo voldoet de machine aan de 
veiligheidsvoorschriften.

4. Machine lichaam

1.7 INFORMATIE OVER ELEKTROMAGNETISCHE 
COMPATIBILEIT

1.6 GELUIDSINFORMATIE

De bandzaagmachine bestaat uit twee basisonderdelen: het 
machinelichaam (4) met de aandrijfmotor (6) die stevig is 
verbonden met het onderste deel, samengesteld door de basis 
(12) en de grip (10), via de draaibare steun (8).

1.8 BESCHRIJVING VAN DE MACHINE (Fig.1)
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6. Motor

73x38x45 - MT-125

2.0  INSTALLATIE

Gewicht: 18kg - MT-105 // 21,5kg - MT-125

7. Controle paneel
8. Draaiarm
9. Aaslagsysteem

5. Zaagband

11. Bankschroef
10. Klem

Verpakkingsdimensies (cm): 72x32x47 - MT-105 //

2.1 VERPAKKING VERWIJDEREN

Gezien het gewicht is slechts één persoon voldoende voor 
behandeling en transport. Onthoud dat het nodig is om de boog 
goed vast te zetten in lage positie voor transport.

2.3  TRANSPORT

Om de machine van de ene klus naar de andere te vervoeren, 
laat u het lichaam van de zaagmachine helemaal zakken en zet u 
het in deze positie vast.

Als u de machine moet vervoeren, plaats hem dan 
terug in de originele doos en zorg ervoor dat u hem 
op een stabiele plaats vervoert. Het is een goed idee 
om de lading vast te maken met riemen of 
veiligheidstouwen om bewegingen of vallen tijdens 
transport te voorkomen.

2.4  POSITIE / WERKPLEK

Zet de zaagmachine op een voldoende vlakke bank om de best 
mogelijke stabiliteit te hebben. Om het werk volgens 
ergonomische criteria uit te voeren, moet de ideale hoogte van 
de bank er een zijn waarmee u het vlak van de bankschroef 
tussen 90 en 95 cm van de grond kunt positioneren (zie figuur 3 
op pagina 2).

Zorg ervoor dat u de zaagmachine in een geschikte 
werkomgeving plaatst, zoals u ook rekening met 
omstandigheden zoals helderheid: onthoud altijd dat de 
algemene voorwaarden van de werkomgeving essentieel 
zijn bij het voorkomen van ongevallen..

2.2 BEHANDELING

2.5  ELEKTRISCHE AANSLUITING
Bekijk het fabrieksnetwerk waarop de machine is aangesloten 
o p  d e  a a r d e  z o a l s  v e r e i s t  d o o r  d e  h u i d i g e
veiligheidsvoorschriften en controleer of de stekker in goede
staat is.

We herinneren de gebruiker eraan dat u 
stroomopwaarts van het netwerk bescherming nodig 
heeft om alle geleiders te beschermen tegen 
kortsluiting en overbelasting. Deze bescherming 
moet worden gekozen in overeenstemming met de 
elektrische kenmerken van de hieronder 
gespecificeerde machine:

Verwijder de doos die de machine beschermt tijdens het 
transport en zorg er zoveel mogelijk voor dat de verpakking 
intact blijft, mocht u ooit de zaagmachine voor lange afstanden 
moeten verplaatsen of voor lange tijd moet opslaan, dan kan u 
deze verpakking hergebruiken.

- Nominale spanning: 230 Volt

Om vervolgens de juiste snelheid te selecteren, moet 
u op de schijf werken en deze te verhogen of
verlagen volgens uw behoeften.

Voorbeeld:

Staal: 40-60 m / min positie 2-3-4

LDe zaagmachine maakt het mogelijk om zaagsneden te maken 
met een hoek die varieert tussen 0 ° en 45 ° (MT-105)(0 ° en 60 ° 
TM-125); Draai gewoon de knop I los en beweeg de draaitafel 
naar de respectievelijke vergrendelingen.

3.4 ZAAGSNELHEID (figuur 7, pagina 2)

Mocht de spanning te hoog zijn, dan komt het mes 
meestal uit de geleiders; verlaag in dat geval de 
spanning een beetje door het handwiel (B) linksom 
te draaien.

- Nominale frequentie: 50/60 Hz

- Krachtfactor: 0.96
- Nominaal motortoerental: 2000-

4200 rev / min

Draai knop B met de klok mee tot aan de aanslag (tot de volledige 
pakking van de kom springt) om te vast aandraaien te 
voorkomen.

- Nominale kracht: 1010 Watt

Als er een gebrek aan spanning in het netwerk is, wacht dan 
totdat de verbinding opnieuw tot stand is gebracht. De 
elektronische regelaar en de hoofdschakelaar hebben een 
resetfunctie, die het automatisch herstarten van de machine 
verhindert. Schakel de hoofdschakelaar uit (zie figuur 7, D op 
pagina 2) en reset deze, u kan dit ook doen als de motor 
overbelast is. De motor van de zaagmachine is ook uitgerust met 
thermische stroomonderbrekerbevei l ig ing ,  die de 
stroomtoevoer onderbreekt wanneer de temperatuur van de 
wikkeling te hoog wordt. Bij onderbreking - wegens te hoge 
temperatuur - wachten op het normaal herstel (+- 10 min).

3.2 AANSLAG SYSTEEM (figuur 5, pagina 2)

Draai voor alle andere tussenliggende hoeken de 
draaitafel totdat de indicator samenvalt met de M 
die erop is geplaatst met de overeenkomstige positie 
op de plaat. Vergrendel vervolgens de draaibare 
steun.

- Maximale waarde
absorptiewaarde: 2.5 A

-Intermitterend servicetype: S4-60%

3.1 ZAAGBANDSPANNING (figuur 4, pagina 2)

Als u meer stukken van dezelfde lengte wilt maken, gebruikt u de 
meegeleverde aanslag. Schroef staaf E in het gat van de basis en 
zet deze vast met moer F; draai het handwiel G los en plaats de 
stop L op de vereiste afstand van het mes; klem opnieuw met de 
moer G.

3.3 ZAAGHOEK (figuur 6, pagina 2)

Deze zaagmachine is uitgerust met een elektronisch 
regelsysteem dat geleidelijke en continue variatie van de 
zaagsnelheid mogelijk maakt en deze aanpast aan het type en de 
grootte van het te zagen materiaal (zie kop 4.6).

3.0 AANPASSINGEN (figuur 4-5-6-7-8, pagina 2)

- Isolatie: B klasse

RVS: 30 m / min positie 1
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3.5 GLIJDENDE ZAAGBANDGELEIDER (figuur  8, pagina 2)

Als dit niet wordt gedaan, wordt een deel van de zaagband 
blootgelegd dat niet nodig is voor verwerking, wat een residueel 
risico op contact met het mes kan opleveren, evenals de kwaliteit 
van de snede kan hierdoor worden beïnvloedt.

Met deze glijdende zaagbandgeleider (P) met geïntegreerde 
bescherming die aan uw zaagmachine is bevestigd, kunt u de snede 
maken met behoud van het geleide deel van de zaagband en wordt de 
ongebruikte bewerking volledig beschermt.

3.6 GELAGERDE ZAAGBANDGELEIDERS (figuur 9, pagina 2)

Lichte legeringen: 80 m / min positie 6
Buizen en profielen: 70-80 m / min positie 5-6

Maak de handgreep (Q) los en schuif de zaagbandgeleider (P) 
dichter of verder weg van het werkstuk, zoals weergegeven 
in de afbeelding.

Om het vervangen de zaagband te vergemakkelijken en de betere 
geleiding te behouden, zijn de zaagbandgeleiders buiten de 
zaagmachine excentrisch en verstelbaar. Ze moeten altijd in licht contact 
worden geplaatst, maar niet volledig geblokkeerd. Om de 
zaagbandgeleiders in of uit te zoomen, moet u eenvoudig wat verstellen 
met de 10 mm moersleutelschroeven (S).

4.0  GEBRUIK

4.1 INLOPEN VAN DE ZAAGBAND 

Als u de zaagband niet op de juiste manier inloopt, kan de 
precisie en kwaliteit van de zaagband onherstelbaar in 
gedrang komen.

Voor de beste  zaagprestaties moeten de bimetalen zaagbanden die bij 
uw zaagmachine horen, een korte inloopprocedure ondergaan.

Het is daarom nodig om de eerste drie / vier zaagsneden te 
maken, mogelijk op een stuk vol D.40-50 mm, waarbij het 
stuk zeer licht wordt uitgeoefend en het geleidelijk wordt 
verhoogd bij de opeenvolgende sneden.

Om na te gaan wat de juiste druk is onder normale 
bedrijfsomstandigheden zoals gedefinieerd in deze handleiding (zie 
kop 4.6), moet u er bijvoorbeeld rekening mee houden dat de eerste 
snede staal (es.C40) D.50mm vol moet worden gemaakt in ongeveer 4 
minuten; na het testen kan hetzelfde werkstuk gemakkelijk in
ongeveer 2 minuten worden gesneden. Een goed lopende uitvoering 
resulteert in een betere zaagkwaliteit, zowel in afwerking als in 
precisie én  bovendien wordt een langere levensduur van de zaagband 
gegarandeerd.
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SECTIE HOEK

0°

45°

60°

125
105

120x120
100x100

125x120
100x100

85
70

80x80
70x70

80x110
70x70

Zaagcapaciteit (mm)

MT-105
MT-125

50

50x50

50x90

Als na meerdere opeenvolgende keren de zaagmachine 
plotseling stopt, wees dan niet gealarmeerd, 
waarschijnlijk gaat het om de thermische beveiliging 
van de motor, die het vermogen onderbreekt wanneer 
de wikkeltemperatuur de drempelwaarde bereikt, dit is 
om schade aan de motor te voorkomen. Laat in dat 
geval de knop los en wacht op het automatische 
herstel, dat meestal na een tiental minuten voldoet.

Om de zaagsnede te maken, gaat u voor het 
zaaglichaam staan en daagt u zijn rechterhandgreep uit. 
Houd de linkerhand ver weg van het zaaggebied en 
probeer op geen enkele manier te reiken tijdens het 
zagen. Druk met de wijsvinger van uw rechterhand op 
de startknop (figuur 4) en laat de zaagarm geleidelijk 
zakken tot de zaagband voorzichtig in contact komt met 
het werkstuk.

Wanneer alle procedures en bewerkingen tot nu toe 
zijn voldoen zoals ze zijn beschreven, kunt u beginnen 
met werken.

- Verwijder de beschermkap door de

nodige schroeven los te draaien.

4.2 OPERATIE (figuur 7, pagina 2)

Laat tijdens het positioneren van het werkstuk tussen 
de zaagsnede en de andere altijd de knop A los, 
probeer deze niet te blokkeren of de functionele 
kenmerken op een andere wijze te veranderen.

Als tijdens de bewerking de limiter tussenbeide kwam, 
verlicht dat de snijdruk enigszins: hierdoor kunnen 
onder meer de levensduur en de prestaties van de 
zaagband worden gegarandeerd en wordt er een 
zaagsnede verkregen die altijd schoon en precies is.

Denk er bij het uitvoeren van deze handeling aan, altijd 
beschermende handschoenen te dragen om contact 
met de tanden van de zaagband enigszins te 
voorkomen. Koppel alsook de machine altijd los van de 
voeding wanneer u de zaagband vervangt!

4.3 VERVANGEN VAN DE ZAAGBAND 

Zet de hoofdschakelaar (D) op de - stand zo is de 
machine klaar voor gebruik.

Voer nu een progressieve spanning op het werkstuk uit 
en maak de zaagsnede af.

Controleer voordat u begint met zagen elke visuele 
handeling of alle beschermingen intact en in de juiste 
positie zijn.

De cruise control van uw zaagmachine is uitgerust met 
de functie die de motorbeveiliging omvat, verkregen 
door een ampèrometrische limiter die hem niet in staat 
stelt een hogere stroom te absorberen dan de set, 
uitgedrukt in de maximale geprogrammeerde 
absorptiewaarde (zie kop 2.5).

- Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar
(D) uit staat.

- Maak de hendel (Q) los en schuif de
zaagbandgeleider (P) tot deze niet meer
verder kan, in de richting aangegeven
door de pijl (figuur 8, pagina 2).

- Verlaag de zaagbandspanning door
het handwiel (B) tegen de klok in te
draaien.



4.6 ZAAGTABEL

en gewoon
speciaal
Stalen

Aluminium
en

brons

Roestvrij 
staal

buis

Profielen

SECTION MATERIAAL S (mm) Z/1” mt/min nr

S

S

S
S

>50
<50

>50
<50

>50
<50

<50
>50

<5
>5 <20

>20

6/10
4/6

4/6
6/10

6/10
4/6

6/10
14

4/6

6/10
14

50
40

80
80

30
30

70
60
50

70
60

2
3

6
6

1
1

5
4
3

5
4

5.0 TOEBEHOREN

MATERIAAL: M42 (verenstaal + HSS)
LENGTE: 1335 mm (MT-105) - 1440 mm (MT-125)
HOOGTE: 13 mm

5.1 KEUZE VAN DE ZAAGBAND

Uw zaagmachine is uitgerust met een zaagband die een 
variabele vertanding van 8/12 tanden per inch heeft, dit dekt de 
meeste zaagsneden die u met deze machine kan maken.

Voor speciale vereisten (zie kop 4.6), bijvoorbeeld 
voor het snijden van grote massieve secties of 
geprofileerde of hoekige van kleine dikte, zijn deze 
zaagbanden ook verkrijgbaar met vertanding van 
6/10 of 14 TPI.

DIKTE: 0,65 mm
TANDEN: 8/12

6.0 ONDERHOUD

6.1 ROUTINE ONDERHOUD

Het normale routineonderhoud kan door ongeschoold 
personeel worden uitgevoerd en wordt beschreven in 
onderstaande paragrafen:

1. Trek de stekker van de machine uit het
stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.

- Vergrendel terug de twee zeskantmoeren (R).

De aangegeven afmetingen zijn bedoeld als maximale afmetingen die 
in een bankschroef kunnen worden genomen en zijn alleen bedoeld 
voor buizen en profielen. Wij raden aan voor volle materialen de 
maximaal te zagen diameter van de snede met 30% te verlagen.

Om te voorkomen dat een erg dunne sectie tussen de bankscharen 
bekneld raakt, kunt u het beste binnen in de klem een vorm invoeren 
die de sectie kopieert.

- Verplaats de zaagbandgeleider (P) in de juiste
positie voor de volgende zaagsnede.

Houd de te zagen stukken nooit in uw hand.

- Verwijder eerst de zaagband van de geleiders en
dan pas van de katrollen.

- Hermonteer de beveiliging.

Onderstaande tabel specificeert de snijcapaciteiten: - van 0 ° tot 45 ° 
voor de MT-105, - van 0 ° tot 60 ° voor de MT-125 - verkrijgbaar 
onder normale gebruiksomstandigheden en zonder tussenkomst van 
enige voorwerp tussen de wielklem op de bankschroef.

- Geef de zaagband terug de juiste spanning zoals
beschreven in kop 3.1 en verplaats de
zaagbandgeleiders naar extern licht contact met het
mes door de schroefkoppen (S) met de klok mee te
draaien.

- Steek de nieuwe zaagband eerst tussen de
geleiders en vervolgens op de katrollen, met de
tanden georiënteerd zoals in figuur 9 op pagina 2.

4.5 POSITIE VAN HET WERKSTUK IN DE KLEM (figuur 11, pagina 6)

Activeer nu de knop met korte pulsen, zodat u zeker bent dat de 
zaagband correct op zijn plaats zit.

4.4 ZAAG CAPACITEIT

- Steek de stekker in het stopcontact.

De te zagen stukken worden direct tussen de klemkaken geplaatst, 
zonder tussenkomst van andere objecten.

Raadpleeg bij het zagen van profielen, platen of speciale 
toepassingen de voorbeelden in bovenstaande afbeelding.



4. Als de zaag lange tijd niet wordt gebruikt, veegt u
het mes af en plaatst u het indien mogelijk op een
droge plaats. Het is aangeraden om in dit geval het
mes los te maken, niet onnodig te spannen.

2. Draag bij onderhoudswerkzaamheden zoveel
mogelijk persoonlijke beschermingsmiddelen
(veiligheidsbril en handschoenen van geschikte
maat).
3. Verwijder de verwerkingsresten van de spaanders
wanneer dat nodig is, let hier vooral op het
zaaggebied en de zaagbandgeleiders. Het is
raadzaam om hiervoor een borstel of een stofzuiger
te gebruiken. GEBRUIK GEEN LUCHTDRUK.

7.0 GIDS VOOR PROBLEEMVERHELPING

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK VOORGESTELDE OPLOSSING

Schakel de rode schakelaar uit en herstart bij groen licht, zaag 
bovendien met een lagere druk. 

Wacht een 10-tal mintuten vooraleer een reset uit te voeren. 

Kijk de zekeringen na en vervang indien nodig.

Probeer de motor niet zelf te herstellen, contacteer ons.

Kijk na of er stroom op het lichtnet is.

Controleer de spanning van de zaagband in kop 3.1.

Controleer de instelling van de excentrische 
zaagbandgeleider besproken in kop 3.6.

Controleer de spanning van de zaagband in kop 3.1.

Controleer de instelling van de zaagbandgeleider besproken in 
kop 3.5 en 3.6.

Controleer de positionering en klemming van het onderdeel in 
de bankschroef besproken in kop 4.5.

Verlaag de zaagdruk. 

Controleer de parameters (zaagbandvertanding / snijsnelheid) 
in de tabel besproken in kop 4.6.

Controleer de parameters (zaagbandvertanding / snijsnelheid) 
in de tabel besproken in kop 4.6.

Controleer de parameters (zaagbandvertanding / 
snijsnelheid) in de tabel besproken in kop 4.6.

Verlaag de zaagdruk..

Maak de zaagsnede met de juiste druk. 

Probeer de motor niet zelf te herstellen, contacteer 
ons.

Kijk na of de luchtcirculatie rond de motor vrij is. 

Voer de kalibratie uit door de bevestigingsschroeven los te draaien en 
eventueel de aanslag door gespecialiseerd personeel te laten verplaatsen.

De motor, kabel of stekker is defect.

De zekeringen zijn gesprongen.

Er is geen spanning op het lichtnet.

De motor is over de spanning gegaan.

De thermische beveiliging van de motor is 
ingeschakeld.

Overmatige spanning van de zaagband. 

Onjuiste afstelling van de 
excentriekpennen van de 
zaagbandhouder.

Overmatige zaagdruk bij het zagen van buizen en 
profielen.

Onjuiste tandverhouding in verhouding met het 
werkstuk.

Onjuiste afstelling van de excentrische en 
verschuifbare zaagbandgeleider. 

De zaagsnelheid is incorrect in verhouding met het 
werkstuk.

Verkeerde positie van het werkstuk in de 
bankschroef.

Slechte zaagbandspanning.

De zaagband is aan vernieuwing toe of heeft de 
verkeerde tanden die passen bij de dikte van het te 
zagen werkstuk.

Overmatige zaagdruk..

Motorstoring.

De motor is oververhit.

Motor kan de te zware uitgeoefende druk niet 
aan. 

De kalibratie van de aanslag (H) (besproken in kop 
3.3) is niet correct.

Ide motor werkt niet

De zaagband komt uit de 
zaagbandgeleider.

Onnauwkeurigheid in de vierkante 
zaagsnede

De afwerking van de zaagsnede is 
ruw en golvend

De thermische beveiliging is tussenbeide 
gekomen

Onnauwkeurigheid van de zaaghoek bij 0° en 
45°
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Wanneer het nodig is om aan het einde van de normale cyclus 
van de machine te verwijderen, wordt deze aan een centrum 
gegeven voor het verzamelen en verwijderen van gevaarlijke 
chemicaliën om te voldoen aan de normen voor hygiëne en 
milieubescherming. U kan ons hiervoor altijd bereiken.

6.3 DE MACHINE VERWIJDEREN

6.2 BEGELEIDING
Als u hulp nodig heeft van een gekwalificeerd persoon voor 
werkzaamheden aan buitengewoon onderhoud of in het geval 
van reparaties onder garantie, neem dan altijd contact op met 
ons. 
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Elektrisch schema

BRUIN

BLAUW

GEEL GROEN

SQ1 Inverter knop
M Motor 1010 Watt

SB2 Startknop

Fr1 Bescherming. magneto

KA Onderspanningsspoel
SB1 Stop knop

XP Voedingskabel

RE Inverter
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1~(AANBEVOLEN)
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Machine
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KA

L1 L2

VEILING KNOP

SCHAKELAAR

FR1 4.4A

SQ1

U U

M

1~

230V
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105° C



Pag.10

NOTITIE



Pag.11

Ondergetekende Bruno de Bock, als wettelijke vertegenwoordiger van het Cosen 
European Distribution Center, gevestigd aan:

Willem Barentszweg 20
5928LM, Venlo, Nederland

Verklaard dat de bandzaag:

MT-105 inverter
MT-125 inverter

voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijn
2006/42 / EG

dat de machine voldoet aan de bepalingen van de volgende andere relevante EU-
richtlijnen

2014/30/CE 
2014/35/CE 
2011/65/CE 

In overeenstemming met de aanduidingen in bijlage II, deel 1, sectie A van Richtlijn 2006/42 / EG, benadrukt de fabrikant dat deze 
verklaring uitsluitend betrekking heeft op de hierboven beschreven machine, in de staat en met het beoogde gebruik waarvoor deze is 

bedoeld. in de handel is gebracht, met uitsluiting van onderdelen die zijn toegevoegd en / of verwijderd en / of handelingen die 
vervolgens door de eindgebruiker zijn uitgevoerd zonder toestemming van de fabrikant.

Persoon die bevoegd is om het technische dossier samen te stellen: Patrick Pennarts

Venlo (NL), 01/07/2020

 De wettelijke vertegenwoordiger    
(Bruno de Bock)

CE-conformiteitsblad
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MT-105 inverter
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MT-125 inverter
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Motor en inverter



 

 

 

 
 
 
 
 

Automatic bandsawing machines 
Semi-automatic bandsawing machines 

Miter bandsawing machines 
Workshop machines 

Vertical bandsaws 
Projects on measurement 

Roller tables 
Measuring & positioning systems 
Bandsaw blades en circular blades 

Lubricants for sawing 
Cleaning products 

 
 
 
 
 

Please visit our website 
www.cosenedc.com 

 
 

www.cosenedc.com  
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