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Inleiding

Naam en adres van de fabrikant:  NV WERKHUIZEN LANDUYT 

 Kolvestraat 44 
 8000 Brugge 

 BELGIE 

Het model werd door het volgende organisme onderzocht: 
L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE I.N.R.S. 

Avenue de Bourgogne – BP 27 – F54501 VANDOEUVRE CEDEX – FRANCE 

Omschrijving van de machine 

Gecombineerde machine NX- NLX-310 

Bouwjaar van de machine: vanaf 2001 

Lijst van de uitrusting, meegeleverd met de machine: 

Schaafbescherming, schaafgeleiding  van 45° tot 90°, een set sleutels, een set schaafmessen,   
de boorkopbescherming. 

Opties: een set linkse boren van 6 tot 14 mm, een wielstelsysteem, een draaikrans, een 
toptafelverlenging, alsook een kleine spantang om op het uiteinde van de topas te monteren, 

een pennenkap en pennentafel, een bogenfreesbeveiliging. 

Adres, of stempel van de verkoper: 
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Veiligheids- en onderhoudsvoorschriften

Het werken met houtbewerkingmachines is aangenaam werk dat U beslist veel vreugde 
schenkt. De bediening van de machine vereist voordurende oplettendheid en voorzichtigheid. 

Let daarom, voor uw eigen veiligheid, op de voorschriften die in dit hoofdstuk samengevat 

zijn. 

- Deze machine is enkel veilig te gebruiken indien de gebruiker de gebruiksaanwijzingen en 

de veiligheidsvoorschriften strikt naleeft. 
- Het  is absoluut noodzakelijk de handleiding aandachtig te lezen om zo goed te weten hoe de 

machine werkt en wat de beperkingen ervan zijn. 

- Zorg er steeds voor dat alle beveiligingen op de machine gemonteerd zijn en dat de machine 
aangesloten is op een afzuiginstallatie voor spanen. 

- Zorg eveneens voor voldoende plaats rond de machine en een goede verlichting van de 
werkplaats. 

- Bij het verwisselen van gereedschap of het uitvoeren van onderhoud moet de machine steeds 

van het net afgeschakeld zijn. 
- Messen en gereedschappen die niet goed geslepen of in slechte staat zijn verminderen niet 

alleen de kwaliteit van het afgeleverde werk, maar verhogen eveneens het risico op 

ongevallen. 
- Draag steeds aangepaste kledij, losse of gescheurde kledij zijn zeer gevaarlijk. 

- Houd kinderen bij de machine weg. 

- Bij langdurig werken met de machine wordt het gebruik van oorbescherming aangeraden. 

Gevarenlijst

Deze lijst is gebaseerd op de delen 1 en 2 van de EN 292 en op bijvoegsel A van deel 2. 

Gebruiksaanwijzigingen

De volgende aanbevelingen voor een veilige werkwijze worden als voorbeeld gegeven, 

bovenop alle informatie die eigen is aan deze machine en die nodig is voor een veilig gebruik 
ervan. 

- In functie van het soort werk dat moet worden uitgevoerd moet de veiligheidsapparatuur 
voor her werken met de topkap, met de topas, het frezen tussen 2 vast ingestelde aanslagen en 

het pennenslaan gebruikt worden. 

- De gebruiker moet echter eveneens de gebruiksvoorschriften volgend teneinde ongevallen te 
vermijden. 

1. Vorming van de bedieners van de machine 

Het is absoluut noodzakelijk dat de bedieners van de machine een behoorlijke opleiding 

krijgen i.v.m. het bedienen, het afregelen en de werking van de machine. 
In het bijzonder: 

a) De risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de machine; 

b) De werkingsprincipes, het juiste gebruik en de instelling van de machine; 
c) De juist keuze van het gereedschap voor elke bewerking; 

d) Het veilig verhandelen van de te bewerken onderdelen; 

e) De positie van de handen t.o.v. de frees en het veilig stockeren van de stukken voor en na 
het bewerken. 
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2. Stabiliteit 

Om de machine op een veilige manier te kunnen gebruiken is het absoluut noodzakelijk dat 

deze stabiel en stevig op de grond of een andere ondergrond staat. 

3. Afstelling en installatie van de machine 

a) Voor elke afstelling moet de machine van het net worden afgeschakeld. 
b) Bij het installeren en het afregelen van de gereedschappen moeten de raadgevingen van 

de onderdelenfabrikant gevolgd worden. 
c) Om een veilig en doeltreffend gebruik te verzekeren moet het gereedschap worden 

aangepast aan het materiaal dat moet worden bewerkt. 

Het gereedschap moet correct worden geslepen en geïnstalleerd, met zorgvuldig 
uitgebalanceerde gereedschapshouders. 

4. Het hanteren van het gereedschap. 

Bij het hanteren van het gereedschap moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om

ongevallen zoals ernstige snijwonden te vermijden. 
Draag steeds veiligheidshandschoenen bij het manipuleren van de werktuigen 

5. Aanbrengen van gereedschap op de machine 

Door middel van de bijgeleverde inlegringen voor de freestafel en de topasringen zelf kunnen 

de werktuigen zeer precies in gesteld worden t.o.v. de tafel en volgens de uit te voeren 
bewerking. 

Er bestaan in de handel eveneens zéér handige meet- en instelapparaten die dit werk nog meer 
vereenvoudigen. 
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6. Afstelling van de geleidingen 

a) Voor het werken met de topkap moet men steeds de geleiders gebruiken. 

b) Om zo weinig mogelijk opening te hebben tussen het gereedschap en de geleiders moet 

men zo vaak mogelijk een opvulplaat gebruiken. 
c) Zo vaak mogelijk een aanvoerapparaat gebruiken. 

d) Bij manueel voortduwen van het stuk moet, samen met de beveiliging, een houtduwer 

worden gebruikt. 
e) Lange stukken moeten worden ondersteund met schragen of stutten. 

7. Draairichting en keuze van de snelheden 

Het is zeer belangrijk dat het gebruikte gereedschap in de juist richting draait. De bediener 

van de machine moet ervoor zorgen dat het stuk bij het gereedschap wordt gebracht met een 
juiste aanvoerrichting, dat de gepaste draaisnelheid gekozen wordt en dat die is aangepast aan 

het gekozen gereedschap op de machine. 

8. Werking van de machine, keuze van de beveiligingen en afstellingen 

Door de vele bewerkingen die met de machine kunnen worden uitgevoerd moeten 

verschillende soorten beveiligingen worden gebruikt. Elke bewerking moet apart worden 

bekeken een daarna moet de meest aangepaste beveiliging worden gekozen. 
Het werken met een doorvoerapparaat kan voorkomen dat men met de handen tegen de frees 

terechtkomt. 

Dergelijke doorvoerapparaten kunnen gemakkelijk worden afgeregeld en aangepast aan de 
grootte van de stukken. 

Als men geen doorvoersysteem gebruikt moeten drukveren worden gebruikt – zo geplaatst dat 

de horizontale en verticale drukveren een tunnel vormen waarin het stuk kan worden 
geschoven - en dit samen met een opvulplaat tussen de 2 geleidingen of een ander middel 

waardoor de afstand tussen de geleiders verkleint. 



9. Werken met de topkap wanneer de hele lengte van een stuk moet worden gefreesd. 

In de meeste gevallen gebruikt met voor een dergelijk werk een rechte geleider, en dit doordat 
de stukken op hun volledige lengte rechthoekig zijn. Ze kunnen dus worden geleid in de hoek 

die door de tafel en de geleider wordt gevormd. 

De verticale en horizontale drukveren kunnen zo worden geplaatst dat ze een tunnel vormen 
waardoor de stukken kunnen worden geleid. Het tweede stuk kan dan worden gebruikt om het 

eerste stuk verder te duwen, het laatste stuk wordt bewerkt met behulp van een houtduwer. In 

functie van de afmetingen van de stukken moeten speciale blokken worden gebruikt. 
Voor het bewerken van panelen van geringe dikte mag enkel de top van de drukveer worden 

gebruikt, op voorwaarde dat de dikte overeenstemt. 

Op een verticale freesmachine is de afstand tussen de 2 uiteinden van de geleider voldoende 
groot om de nodige ruimte te laten voor de frees. Daardoor worden de messen, de frees en de 

freesdoorn onnodig blootgesteld en daarenboven het uiteinde van het stuk in contact komen 

met de neus van de uitgangsgeleiding. 
Deze risico’s  kunnen vermeden worden door een opvulplaat tussen 2 geleiders, of een 

variante daarvan, te gebruiken die de ruimte tussen de geleiders minimaliseert. 

10. Werken met de topkap wanneer niet de hele lengte van een stuk moet worden 

gefreesd. 

Dit wordt “inzetfrezen” genoemd: de messen moeten het stuk niet aan het begin aansnijden, 

maar wel ergens tussenin, en/of voor het uiteinde van het stuk eindigen. 
Enkel indien het stuk groot genoeg is mag men het met de hand geleiden, in alle andere 

gevallen moet een mal of een steun met bescherming worden gebruikt om zoveel mogelijk te 

vermijden dat de handen de messen raken. Door de mal kan het stuk snel en precies geplaatst 
en stevig op zijn plaats gehouden worden. 

Het meest praktische om het stuk vast te houden is een snel klemsysteem dat ofwel met 

tuimelaars, ofwel met nokken werkt. De aanslagen vooraan en achteraan die aan de geleider 
of de tafel vast zijn gemaakt zorgen voor een betere controle van de mal. Door middel van 

een tweede mal, vastgemaakt aan de mal zelf, kan aanvoer en afvoer gebeuren. 

11. Bogenfreeswerkzaamheden 

Bij het werken met de bogenfrees moet steeds een steun worden gebruikt, behalve als een 
bepaalde behandeling dit niet toelaat, d.w.z. als een stuk zo groot is dat het gebruik van een 

steun het werk onpraktisch maakt, of als een stuk zo klein of moeilijk te bewerken is dat het 
niet zonder gevaar in de steun kan worden gehouden. 

De definitieve vorm wordt verkregen door de mal tegen een op de topas geplaatste 

kogellagergeleider te houden terwijl het stuk tegen het werktuig wordt gehouden. Die mal kan 
deel uitmaken van de steun. 

12. Afschuinen 

Voor het afschuinen moet gezorgd worden voor een stevige steun, hetzij met een speciale 

mal, hetzij met een schuine regelbare geleider. Op het einde van de bewerking moet een 
houtduwer worden gebruikt. 

13. Met de richting meewerken 

Met de richting mee werken is zeer gevaarlijk omdat de bediener geen kracht kan uitoefenen 

om weerstand te bieden aan de bruuske beweging van het stuk als het werktuig in aanraking 
komt met het te bewerken stuk. Deze bewerking moet verboden worden, zelfs als een steun 

wordt gebruikt. 
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Verklaring geluidswaarden

De opgegeven waarden zijn de emissiewaarden, en niet noodzakelijk de niveaus waarop 

veilig kan worden gewerkt. 

Hoewel er een verband bestaat tussen de emissiewaarden en het blootstellingsniveau, kan dit 
niet op betrouwbare wijze gebruikt worden op te bepalen of er bijkomende maatregelen 

moeten worden genomen. 

Geluids- en stofemissiewaarden
- Metingen: volgens ISO norm 7960 

- Volgens bijvoegsel D 

Funktie Accoust. Druk 

DB(A) 

Niveau accoust. Druk 

DB(A) (MW) 

Max. waarde accoust. 

Kortstondige druk 

Volgens index C 

Zagen 88 103 (19,9) <130 

Frezen 84 97 (3,2) <130 

Pennenslaan 86 97 (5) <130 

Vlakschaven 92 98 (6,3) <130 

Vandikteschaven 83 97 (5) <130 

Boren 96 107 (250,1) <130 

De hoogst toegelaten waarde van 130 dB werd in geen geval overschreden. 

Stofemissie 

Metingen: volgens DIN 933 893 en B.G. voorschriften voor het testen van stofemissies van 
houtbewerkingmachines (GS-HO-05). 

De bekomen meetwaarden tonen duidelijk aan dat de maximale TRK waarde van 2 mg/m³ 

niet overschreden werden. 

Toepassingsmogelijkheden en verboden toepassingen

CIRKELZAAG 

Het gehele cirkelzaagsysteem werd ontworpen voor de volgende toepassingen, werd uitgerust 

met een goede bescherming en mag enkel gebruikt worden om hout te bewerken. 

Andere materialen mogen met dit systeem niet bewerkt worden. 
Enkel werktuigen om de stukken manueel te bewerken, en die conform zijn aan de 

reglementeringen en voorschriften, mogen worden gebruikt. 

- Lengtesneden met de parallelgeleiding, zaagblad schuin of op 90° ingesteld, de 
parallelgeleiding gemonteerd in de hoogste stand, in de laagste stand, en dit met vastgezette 

afkorttafel. 
- Rechte  of rechthoekige sneden met de verstekgeleiding op de afkorttafel gemonteerd, 

zaagblad schuin of op 90° ingesteld. 

- Dwarsdoorsneden, of lengtesneden met de lengte-aanslag op de  verstekgeleiding 
gemonteerd. 

- Zagen van panelen op de afkorttafel, d.m.v. duwen of trekken, met het zaagblad schuin op 

45° of 90° ingesteld. 

VERBODEN TOEPASSINGEN

Volgende toepassingen met de cirkelzaag zijn verboden: 

- Verborgen (verdoken) sneden door de bescherming die op het spouwmes is bevestigd weg te 

nemen 
- Onderbroken sneden zonder spouwmes 
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- Zagen zonder afkorttafel, de parallelaanslag of de verstekgeleiding te gebruiken. 
- Zagen van stukken die groter zijn dan de capaciteit van de machine, zonder supplementaire 

hulpstukken te gebruiken. 

LATENTE RISICO’S

- Toevallig contact met het draaiende zaagblad 

- Terugslaan van het stuk 
- Omslaan (kantelen) van een stuk door gebrek aan voldoende steunoppervlak. 

FREES 

Het gehele freessysteem werd ontworpen voor de volgende toepassingen, werd uitgerust met 

een goede bescherming en mag enkel gebruikt worden om hout te bewerken. 
Andere materialen mogen met dit systeem niet bewerkt worden. 

- Frezen van profielen tegen de topkapgeleiding op voorwaarde dat anti-terugslagaanslagen 

worden gebruikt. 
- Frezen van gebogen profielen tegen de bogenfreesgeleiding 

- Pennen slaan met bijkomende pennetafel, op voorwaarde dat de hiervoor bestemde 
beveiligingen worden gebruikt 

- Elke andere manier om rechte of gebogen stukken te profileren, vormen en pennen te slaan 

- Alle taken van de houtbewerking, de meubelmakerij en de vormgeverij kunnen worden 
uitgevoerd. 

VERBODEN TOEPASSINGEN

Volgende toepassingen met de frees zijn verboden: 

- Pennen slaan met zaagbladen 
- Elke bewerking die onmogelijk is met de beveiligingen gemonteerd 

- Gebruik van gereedschap met een grotere diameter of snelheden die hoger zijn dan 

toegelaten volgens tabel diameter werktuigen/toeren/min. 

LATENTE RISICO’S

In de houtbewerking doen de meeste ongevallen zich voor met de frees.  

Het merendeel betreft verwondingen aan de handen. In de meeste gevallen komen de handen 

in contact met het draaiende werktuig bij het manueel voortduwen van het stuk, in het 
bijzonder als er zich een onverwachte en brutale versnelling voordoet, of als het hout 

teruggeslagen wordt. 

De voornaamste gevarenzones op de frees zijn: 
- Het draaiende mes 

- De onmiddellijke omgeving van de mechanische elementen 

- De terugslagzone van het hout 
Ondanks het gebruik van specifieke beveiligingen en het toepassen van de voorschriften 

bestaan er toch nog latente risico’s tijdens het werken met de frees. 

- Risico op ongevallen in de niet beveiligde omgeving rond het werktuig 
- Risico op verwondingen tijdens het vervangen van werktuigen 

- Risico op verwondingen door het te bewerken stuk hout zelf of door rondvliegende 

houtspannen 
- Verbrijzeling van de vingers 

- Rrisico op het in het werktuig geraken met de hand bij het gebruik van een wegneembaar  

doorvoerapparaat 
- Risico bij het terugslaan van het stuk hout 

- Gezondheidsrisico’s door langdurige inademing van stofdeeltjes, vooral van eik, beuk en 
bepaalde exotische houtsoorten 

- Doofheid door langdurige blootstelling aan lawaai. 
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VLAK-VANDIKTESCHAAF 

Het  gehele vlak-vandiktesysteem ontworpen voor de volgende toepassingen, werd uitgerust 

met een goede bescherming en mag enkel gebruikt worden om hout te bewerken.  
Andere materialen mogen met dit systeem niet bewerkt worden. 

- Vlakschaven in de lengte op het vlakschaafgedeelte 

- Rechten van kanten op vlakschaafgedeelte 
- Afschuinen van ingefreesde stukken op het vlakschaafgedeelte 

- Bewerken van kanten tussen 90° en 45° op het vlakschaafgedeelte 
- Vandikteschaven van de stukken op het vandiktegedeelte. 

VERBODEN TOEPASSINGEN

De volgende bewerkingen zijn verboden op het vlak-vandiktegedeelte van de machine: 

- Met de richting mee vlakschaven, d.w.z. in dezelfde richting schaven als de draairichting 

van de schaafas, waarbij de uitgangstafel wordt gebruikt als ingangstafel 
- “inzet”vlakschaven, d.w.z. slechts een gedeelte van een stuk vlakschaven 

LATENTE RISICO’S

Het merendeel van de ongevallen met vlak-vandiktebanken zijn te wijten aan direct contact 

met de draaiende schaafas, in de schaafas terechtkomen met de hand, plots rondvliegende 
stukjes hout (vb knopen), en het plotse terugslaan van het te bewerken stuk. 

De voornaamste gevarenzones zijn: 

- Het draaiende mes 
- De onmiddellijke omgeving van de mechanische elementen 

- De terugslagzone van het hout 

Ondanks het gebruik van specifieke beveiligingen en het toepassen van de voorschriften 

inzake veiligheid en hygiëne, bestaan er toch nog latente risico’s tijdens het werken met de 
vlak-vandikteschaaf. 

- Risico op ongevallen in de niet beveiligde omgeving rond het werktuig 

- Risico op verwondingen tijdens het vervangen van werktuigen 
- Risico op verwondingen door het te bewerken stuk hout zelf of door rondvliegende 

houtspanen 

- Verbrijzeling van de vingers 
- Risico op het in het werktuig geraken met de hand bij het gebruik van een wegneembaar 

doorvoerapparaat 

- Risico bij het terugslaan van het stuk hout 
- Gezondheidsrisico’s door langdurige inademing van stofdeeltjes, vooral van eik, beuk en 

bepaalde exotische houtsoorten 

- Doofheid door langdurige blootstelling aan lawaai 

LANGGATBOORTAFEL 

De boortafel werd ontworpen voor de volgende toepassingen, uitgerust met een goede 

bescherming en mag enkel gebruikt worden om hout te bewerken. 

- Boren van gaten in alle houtsoorten, met of zonder diepte-aanslagen 
- Boren van gaten in massief hout 

- Boren van spillen 

- Verwijderen van knopen 
- Het vervaardigen van opvulstukjes in vervanging van uitgeboorde knopen 

VERBODEN TOEPASSINGEN

Volgende bewerkingen op de boortafel zijn verboden: 

- Frezen of pennen slaan met niet voor dit doel aangepaste werktuigen 
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- Slijpen van schaafmessen, of schuren van metalen onderdelen met een in de boorkop 
gemonteerde schuurschijf. 

LATENTE RISICO’S

De voornaamste ongevallen met de boortafel zijn: 

- Onvrijwillig contact van de handen met het in beweging zijnde werktuig 

- Kantelen van het te bewerken stuk door gebrek aan voldoende steunoppervlak 
- Als de boorkop op het uiteinde van de vlak-vandikteas is gemonteerd: contact met de 

draaiende as, door het weglaten van de vlakschaafbescherming 
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Technische gegevens NLX-310 (met voorritser en 4 snelheden frees)

Bedrijfsspanning V 230-400-230 Mono
Gewicht Kg 680 (NLX-310/1700)

Kg 700 (NLX-310/2500)
Vlak- Vandikteschaaf
Doormeter schaafas mm 70
Messen 3
Afmetingen messen mm 310 x 25 x 3
Toerental 5200
Schaafbreedte mm 310
Maximale spaanafname mm 4
Afmetingen schaaftafels mm 310 x 1400
Afmetingen vandiktetafel mm 310 x 430
Doorvoer vandikte mm 230
Voedingssnelheid vandikte m/min 7
Motor draaistroom pk 4 (optie 5)
Motor wisselstroom pk 3
Cirkelzaag
Zaagbladdoormeter mm 300 maximaal
Max. zaagdiepte bij 90° mm 100
Max. zaagdiepte bij 45° mm 70
Boring zaagblad mm 30
Toerental 4500
Voorritser
Zaagbladdoormeter mm 120
Boring mm 20
Toerental T/min. 7000
Afmetingen zaagtafel mm 1150 x 350
Lengte rolwagen standaard NLX-310 mm 1700
Lengte rolwagen optioneel NLX-310 mm 2500
Motor draaistroom hoofdzaag pk 4 (optie 5)
Motor wisselstroom hoofdzaag pk 3
Motor draaistroom voorritser pk 0,75
Motor wisselstroom voorritser pk 0,75
Frees
Doormeter freesdoorn mm 30 (optie 50)
Max. hoogteverplaatsing mm 140
Opname freesdoorn mm 125
Max. doormeter werktuig in freeskap mm 180
Max. doormeter werktuig in optionele pennekap mm 250
Toerental wisselstroom en draaistroom T/min. 2900/3000/6000/7500
Motor draaistroom pk 4 (optie 5)
Motor wisselstroom pk 3
Langgatboor
Toerental T/min. 5200
Verplaatsing dwars, lengte, hoogte mm  165 x 140 x 85
Afmetingen boortafel mm 200 x 425
Opname boorkop mm 0-16
Montage boorkop M24 x 1,5 LINKS
Afzuigopeningen mm 100



Transport en ingebruikstelling (fig. 1-2)

Afhankelijk van de transport- of verzendingswijze ontvangt u de machine hetzij in een kist, 

hetzij gewoon op blokken. 

De verpakking zelf is gemaakt uit stevige vezelplaten en houten balken en kan gemakkelijk 
herbruikt worden. 

Draai steeds de topas tot op de hoogste stand dit om te vermijden dat men met de 

vorken van het hefmiddel de motor van de topas raakt. 

Op de zijkant van het frame zijn er 2 openingen waar men met de vorken van de heftruck, of 

met de handpalletenwagen de machine kan optillen en ter plaatse brengen. 

Controleer onmiddellijk na het uitpakken of de machine geen schade heeft opgelopen tijdens 
het transport of tijdens het lossen. 

Plaats de machine stabiel op een solide ondergrond en zorg voor voldoende ruimte rond de 
machine om op een veilige manier te kunnen werken. 

OPGELET:

Het werken met houtbewerkingmachines kan zeer gevaarlijk zijn als dit op een onveilige 

manier gebeurt. Het is in uw eigen belang om steeds de op de machine aangebrachte 

beveiligingen te gebruiken.

fig.1 

fig.2 
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Elektrische aansluiting van de machine (fig. 3-4)

Aarzel niet om de elektrische aansluiting te laten uitvoeren door een bevoegd elektricien. 

- Controleer of de netspanning van uw machine overeenstemt met deze van uw werkplaats. 
- Demonteer het aansluitbakje naast het bedieningspaneel (fig.3). Onder dit bakje bevindt zich 

een klemmenblok. 
- Sluit de 3 fasen aan op de klemmen gemerkt L1,L2,L3 (fig.4) 

- Indien de voedingskabel voorzien is van een nulgeleider (blauw), dan wordt die aangesloten 

aan klem N. 
- Zorg steeds voor een goede aarding en sluit deze aan op de klem gemerkt met het symbool 

van de aarding (de aardleider is geel-groen). 

- Overtuig U ervan dat alle assen vrij kunnen draaien alvorens te starten. 
- Controleer de draairichting van de motoren. Deze test mag uitsluitend uitgevoerd worden 

met de motor van de topas in de stand 3000T/min. 

- De draairichting van deze motor moet, van bovenaf bekeken, tegengesteld zijn aan de 
draairichting van de wijzers van een uurwerk. 

Indien de draairichting verkeerd is, moeten de draden L1 en L2 worden omgewisseld. Als de 

draairichting juist is, dan draaien alle motoren ook in de juiste richting.  

Waarschuwing: de draairichting mag nooit getest worden met de zaagmotor. De zaagas 

is voorzien van linkse schroefdraad zodat het zaagblad kan loskomen indien de 

draairichting verkeerd is. 

fig.3 

fig.4 

Aansluitdoos 

Klemlijst 
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Starten van de machine (fig.5-6)

Draai de hoofdschakelaar in de positie “1” om de machine onder spanning te brengen. 

Vergewis u dat de remontgrendelingsschakelaar in de stand  
staat. Wanneer de oranje kontrollelamp brand kan de machine niet opgestart worden. 

Om de topas vrij met de hand te kunnen draaien of bij het instellen van het werktuig 

Moet de remontgrendelingsschakelaar in de stand  
geplaatst worden. 

Nu kan middels de voorkeuzeschakelaar een funktie gekozen worden: zaag, schaaf of frees. 
Druk dan de startknop om de desbetreffende funktie op te starten. 

Opmerking: 

1) Bij het starten van een monofasige machine moet u de startschakelaar blijven indrukken 
tot de motor op volle toeren draait. Zolang de startknop ingedrukt is, blijft de 

aanloopcondensator van de motor ingeschakeld. 

2) De motoren zijn tegen overbelasting beveiligd. Als de motor wordt uitgeschakeld door 
die beveiliging moet u wachten tot de motor volledig afgekoeld is alvorens de machine 

weer te starten. 

fig.5 

fig.6 

Keuzeschakelaar

Remontgrendelingsschakelaar 

Startknop draaistroom 

Noodstop

Startschakelaar mono 
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Zaag 

fig. 7 

Blokkeerstift 

Spansleutel 

2 vleugelmoeren onderaan lossen

en plaat naar links verschuiven 
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Montage van het zaagblad (fig.7)

Plaats de hoofdschakelaar op de stand “O” vooraleer de zaagbladen te monteren
of te wisselen.
Maak de zaagtafel volledig vrij en los de 2 vleugelmoeren die zich onderaan de rolwa-
gen-tafelverlenging bevinden en schuif de plaat naar links in de richting van de pijl
zoals in fig.7 te zien is.
Breng het zaagblad met het handwiel in de hoogste stand en plaats de blokkeerstift in
het gat in de zaagtafel: plaats de zaagmoersleutel op de moer en draai de zaagas tot de
stift in het gat in de riemschijf past.
Schroef nu de zaagmoer los: opgepast linkse draad!!
Monteer het zaagblad op de as, draag er zorg voor dat de zaagflenzen en het zaagblad
proper zijn.
Verwijder de blokkeerstift vooraleer de motor op te starten!!
Opgepast: zaagbladen in snelstaal (HSS) mogen volgens de geldende CE
voorschriften niet op de machine gebruikt worden.
Dit geldt eveneens voor zaagbladen die hun vorm verloren hebben of die
gescheurd zijn.
Op de machine mogen enkel zaagbladen met een doormeter tot 300 mm gebruikt
worden.
Het is niet mogelijk om de machine te starten met geopende zaagbladwisselklep.
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Montage van het voorritszaagblad (fig. 7.1)

Plaats de hoofdschakelaar op de stand “O” vooraleer de zaagbladen te monteren
of te wisselen.
Maak de zaagtafel volledig vrij en los de 2 vleugelmoeren die zich onderaan de rolwa-
gen-tafelverlenging bevinden en schuif de plaat naar links in de richting van de pijl
zoals in fig.7 te zien is.
Breng de voorritseras met de draaiknop in de hoogste stand en draai de voorritseras
eveneens met de zijdelingse insteldraaiknop volledig naar links.

Plaats het gevorkte gedeelte
van de zaagmoersleutel over de
afgeplatte zijde van de voorrit-
seras.Met de bijgeleverde
imbussleutel kan nu de
zaagflens gelost worden (bout
heeft rechtse draad!) Plaats het
zuivere voorritszaagblad nu op
de as en schroef de imbusbout
van de zaagflens weer goed
vast.
Sluit het deksel van de zaag-
beugel en vergrendel; nu pas
kan de machine opgestart wor-
den. 

Instelling van het voorritszaagblad t.o.v. van het hoofdzaagblad
(fig. 7.2)

Het gebruik van tweedelige voorritszaagbladen met tussenringen is aanbevelenswaard
daar deze zéér makkelijk en precies kunnen worden ingesteld op de dikte van het
hoofdzaagblad. Om een zuivere en splintervrije snede te waarborgen moet dit uitlijnen
met de grootste zorg geschieden.
Door middel van de tussenringen wordt de zaagbreedte van het voorritszaagblad

aangepast aan de breedte van het hoofdzaagblad.
Stel beide zaagbladen, met gebruikmaking van
de diverse bedienelementen, zo in dat ze mooi in
één lijn staan.Start beide hoofd-en voorritsermo-
tor en maak nu een proefsnede en bekijk het
resultaat.
Onderstaande figuur toont de verschillende
mogelijkheden:
1) zonder voorritszaagblad
2) voorritszaagblad juist ingesteld t.o.v. hoofdza-
agblad, echter te diep
3) voorritszaagblad teveel naar rechts t.o.v.
hoofdzaagblad
4) juist ingestelde voorritszaagblad

(fig. 7.1)

(fig. 7.2)
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Montage van het spouwmes (fig.8)

De cirkelzaag is uitgerust met een spouwmes dat bestemd is voor zaagbladen met een 
diameter van 200 en 250 mm. Het spouwmes moet zodanig worden ingesteld dat de afstand 

tussen het spouwmes zelf en de zaagtanden overal 3 mm is. Het afstellen zelf gebeurt met de 

bout en de 3 regelvijzen. De grote bout dient enkel om het spouwmes te verplaatsen in de 
lengterichting. Met de kleine 3 regelvijzen wordt het spouwmes in hetzelfde vlak als het 

zaagblad afgeregeld. 

Maximale afstand 3 mm

Instel- en spanschroeven 

fig. 8

Hoogte-en schuininstelling van de voorritser (fig. 7.3)

Het schuinstellen van de beide zaagbladen gebeurt door middel van het handwiel die
op de voorzijde van de machine geplaatst is, beide zaag-en voorritszaagblad worden
tesamen schuingesteld.
De ingstelde hoek wordt op de gradenboog afgelezen die zich boven het handwiel
voor de zaag op-en neer te bewegen bevindt.
Het voorritszaagblad wordt door middel van de linker instelknop naar links of rechts
bewogen.
Span na het instellen de knop vast door de kartelmoer vast te schroeven.
De hoogte-instelling gebeurt door middel van de rechter instelknop en wordt eveneens
na het instellen door midddel van de kartelmoer vastgezet.

(fig. 7.3)



Zaagkapje (fig.9)

Het bij de machine geleverde zaagkapje is geschikt voor zaagbladen met doormeter 250 tot 

300 mm en kan zonder gebruik van werktuigen op het spouwmes geplaatst worden 

Door middel van de klemhendel kan het zaagkapje op iedere diepte ingesteld worden 

fig. 9

Zaaggeleiding (fig.10)

De zaaggeleiding wordt door middel van een bevestigingsblok en een T-bout op de glijdende 

steun geplaatst. 

De zaaggeleiding kan op de geleidingslat verschoven worden en zo de zaagbreedte aangepast 
worden. 

Bij het werken met de parallelaanslag moet de rolwagen altijd in de vaste positie geplaatst 

worden. 
Schuif de aluminium zaaggeleiding zover terug tot het einde van het profiel gelijk staat met 

de achterkant van het spouwmes, dit om ernstige terugslag van het hout te vermijden. 

Stel de aanslag in volgens de te snijden maat en klem de aanslag vast met de klemhendel. 
Bij het snijden van smalle lijsten of platen of met het zaagblad schuingesteld moet de aanslag 

om 90° omgelegd worden, alzo vermijdend dat men in het aluminium profiel zaagt. 

Pas altijd de hoogte van het zaagblad boven de tafel aan aan de werkstukdikte. 

Gebruik ook altijd de meegeleverde houtduwer. 

fig.10 

Klemschroef voor aanslag 

Klemschroef voor alu geleiding
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Rolwagen (fig. 11)

Tijdens het transport van de machine blijft de rolwagen vast op de machine staan, en moet dus 

niet gemonteerd worden. 

De bediening van de rolwagen gebeurt door middel van de op de voorzijde aangebrachte 
handgreep en kan door middel van een klemming vastgezet worden. 

Dit voornamelijk bij het maken van langssnedes met de parallelaanslag nodig, gewoon de 

grendel in de uitsparing trekken. 
De loopwagen wordt door middel van 4 gummi aanslagen in de eindposities gestopt. 

Wanneeer vele korte zaagsnedes na elkaar gemaakt worden kan het gebeuren dat de 

kogelhouder tussen de beide delen van de loopwagen verschuift. 
Dit heeft als gevolg dat men niet meer over de volle zaaglengte van de rolwagen kan 

beschikken en er vroegtijdig weerstand optreedt. 

Wanneer men nu de rolwagen met enige niet al te krachtige stoten vooruit schuift tot de 
rolwagen weer tegen de gummi’s gestopt wordt heeft men de positie van de kogelhouder 

gecorrigeerd. 

De rolwagen moet ten allen tijde zuiver gehouden worden en regelmatige van stof ontdaan, en 
uitgeblazen worden (langs beide zijden van de wagen uitblazen). Speciaal de loopbaantjes van 

de rolwagen moeten wekelijks gesmeerd worden. 
Het smeren gebeurt het beste met WD-40. 

fig.11 

Klemgrendel 
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Instelling van de rolwagen (fig.12)

De rolwagen is fabrieksmatig ingesteld en behoeft geen verdere instelling. 

Mocht het toch nodig blijken om de rolwagen terug in te stellen dan kan men door middel van 
de bouten A de paralleliteit terug instellen. 

De hoogteinstelling van de rolwagen tegenover de zaagtafel kan door middel van de bouten B 
ingesteld worden. 

Vergewis u ervan dat na de instelling alle bouten goed vastgespannen zijn. 

fig. 12 

Plaatsen van de afkorttafel op de rolwagen (fig.13)

De afkorttafel is fabrieksmatig ingesteld en behoeft geen verdere instellingen. 

Om de tafel op de rolwagen te plaatsen, open eerst de klemhendel en schuif dan de tafel op de 
rolwagen. 

Zwenk de teleskooparm uit en plaats de steun van de tafel op de teleskooparm. 

Plaats nu de beide extra bevestigingsklemmetjes op voor en achterkant van de tafel onder de 
op de zijkant van de rolwagen gemonteerde lat. 

Draag er zorg voor dat er steeds een speling is van ongeveer 0.2 mm, dit om ervoor te zorgen 

dat men de tafel nog makkelijk verschuiven kan. 
De machine is zo ontworpen dat men de tafel enkel op de achterzijde van de rolwagen kan 

plaatsen.

 fig. 13 

A B

Klemhendel 

Klemmingen 
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Plaatsen van de 90° aanslag op de afkorttafel (fig.14)

Om de aanslag op de tafel te plaatsen zijn er 2 pasboringen voorzien. 

De aanslag kan zowel voor- als achter op de tafel geplaatst worden, de aanslag wordt door 
middel van de 2 klemschroeven op de tafel bevestigd. 

De 90° instelling van de aanslag is fabrieksmatig ingesteld en kan indien nodig op de 
volgende wijze ingesteld worden: 

Los de bout onder de tafel en door middel van verdraaien van de  kleine bout kan de hoek 

geopend of gesloten worden. 
Vergewis u ervan na de instelling dat alle bouten goed aangespannen zijn. 

fig.14 

Instelling van de 90° aanslag

De maatlatten van de aanslag zijn fabrieksmatig ingesteld. 
Mocht de maat niet kloppen kan ze op de volgende namier ingesteld worden. 

Plaats de aanslag op een willekeurige maat en zaag een proefstuk af. 

Meet nu met behulp van een schuifpasser de maat van het gezaagde stuk na. 
Neem de aanslag van de afkorttafel af en los de beide schroefjes van het op de onderzijde 

aangebrachte klemstuk. 
Verschuif nu deze beide klemstukjes volgens het verschil tussen de maat op de maatlat en de 

werkelijke maat van het gezaagde stuk. 

Schroef de boutjes in het klemstuk goed vast en plaats de aanslag terug op de tafel. 
Zie alles nog eens na en corrigeer desgewenst. 

Bij het werken met het uitschuifbare gedeelte van de aanslag moet de tweede aanslag steeds 

op 1550 mm geplaatst worden om de verschillende maatlatten met elkaar in overeenstemming 
te brengen. 

Bevesitigingsschroef 

Bevestigingsbout 

Regelschroef 
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Splinterbescherming (fig.15)

De 90° aanslagbalk is met een splinterbescherming uitgerust. 

Mocht deze na verloop van tijd vervangen moeten worden kan men ze volgens onderstaande 
tekening bouwen. 

fig.15

Gradenboogaanslag (fig.16)

Plaats de gradenboog volgens onderstaande foto op de machine. 

Door middel van lossen van de centrale stang van de houtklem, en de grote klemhendel, kan 
men de gradenboog onder hoek stellen. 

De aflezing van de hoek gebeurt op de achterzijde van het bevestigingsprofiel (zie pijl) 

Door middel van het lossen van de beide kleine klemhendels kan men nu het alu profiel 
verschuiven tot juist tegen het zaagblad. 

De in de rolwagen geplaatste T-moer mag niet verplaatst worden anders zal de hoek niet meer 
overeenstemmen. 

 fig.16 

Klemstang 

Klemhendel 

Klemhendels 
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Frees 

Werktuigwissel (fig.17,18)

Plaats de bijgeleverde inbussleutel (1) op de topas en trek nu de onder de tafelverlenging 
aangebrachte vergrendeling (2) naar achter en draai de topas (3) met de hand tot de grendel in 

de topas grijpt.  

Draai nu de topasbout volledig uit en verwijder het werktuig. Draag er zorg voor om het 
werktuig altijd zo laag mogelijk op de as te plaatsen dit om onnodige belasting van de as te 

vermijden. 

Plaats nu het passende aantal ringen op de as maar draag er zorg voor dat de laatste ring 
steeds mooi op de as zit en de meeneempennen goed in de groef van de as zitten, en plaats de 

bout terug in de as. 

Nu moet de bout goed aangespannen worden. 
Na het lossen van de vergrendelingsstang (2) veert deze laatste terug in een veilige positie en 

geeft de freesas vrij. 
Draag er steeds zorg voor om het passende aantal ringen te plaatsen zodat er genoeg ruimte 

vrijblijft voor de laatste klemring. 

fig.17         fig.18 

Hoogteinstelling van de topas (fig. 18)

De topas kan in de hoogte trappenloos versteld worden en ook volledig onder de tafel 
weggedraaid worden. 

Na het lossen van de klemhendel (4) naar links kan men met het handwiel (5) de topas 

verdraaien. 1 toer van het handwiel komt overeen met 4 mm hoogteverplaatsing van de topas. 
Stel altijd de hoogte van de as in van onder naar boven, dit om de speling op de draad te 

vermijden. 

Klem nu de hendel (4) weer vast. Mocht het zijn dat na langere gebruik deze klemstang niet 
meer naar behoren werkt kunt u dit als volgt oplossen: 

Verwijder de moer (6) op de klemstang en neem de klemhendel weg en plaats ze terug, maar 

1/6 toer naar links verzet. 
Plaats nu de moer (6) terug.
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Freesaanslag instelling (fig. 19)

De freesaanslag wordt door middel van 2 bevestigingsbouten op de freestafel bevestigd. 
De aanslag kan ongeveer 90 mm naar voor of naar achter verschoven worden, wat toelaat om

een werktuig van 180 mm doormeter te gebruiken. 

Door middel van de kartelschroef kan men de geleidingsplaat verdraaien. Draag er steeds 
zorg voor om de beide geleidingsplaten zo dicht mogelijk tegen het werktuig te plaatsen. Bij 

het profileren bevelen wij ten stelligste het gebruik van een zogenaamde “integraalaanslag” 

met veiligheidslinealen. Vraag uw Robland dealer hiernaar. 
Bij het uitrichten van de beide topkapgeleidingsplaten kunt u het best een lineaal gebruiken 

die over beide platen gelegd wordt. 

 fig.19 

Freeskapbeveiliging (fig.20)

De freeskap is met een beveiliging uitgerust die boven op de freeskap bevestigd is. 
Bij het wisselen van het werktuig kan deze naar achter opengeklapt worden. 

De bediener van de frees is tegen een onvoorzien contact met het werktuig beveiligd en het 
werkstuk wordt op een veilige en zekere manier geleid en aangedrukt. 

Om de beveiliging naar achter te zwenken; druk lichtjes op de bovenste stang van de 

houtdrukker en licht nu met de hand de beveiligingsplaat op en scharnier de volledige eenheid 
naar achter.  

Bii het sluiten van de beveiliging: gewoon naar voor zwenken tot de rand van de plaat ingrijpt 

in de centraal geplaatste slotplaat boven op de kap. 
Vergewis u voor het begin der freeswerken altijd van dat alle bevestigingsbouten en 

schroeven van alle beveiligingen goed aangedraaid zijn.

Regelschroef 

Bevestigingsschroeven

Voorste geleidingsplaat

Plaat optillen bij het 

wegzwenken van de 

beveiliging 

fig.20 
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Freesbeveiliging (fig.21)

De horizontale en vertikale drukschoen moeten zo ingesteld worden dat het werkstuk 
vertikaal met een voorspanning van 3 tot 4 mm tegen de tafel en horizontaal 20 mm tegen de 

geleidingsplaten gedrukt wordt. 

Er moeten 3 afstellingen gebeuren: 
- Afstelling van de 2 geleidingen van de topkap volgens de buitendiameter van het werktuig, 

alsook de afstelling van de spaanafname. 

- Afstelling van de verticale drukker volgens de hoogte van het te bewerken stuk 
- Afstelling van de horizontale drukker volgens de breedte van het te bewerken stuk. 

- Er mag niet teveel druk uitgeoefend worden op de drukkers, het hout moet gemakkelijk en 
zonder schokken tussen de geleidingsplaten en houtdrukkers glijden. 

Belangrijk: Vooraleer de machine te starten moeten de diverse blokkeringen worden 

nagekeken, en moet manueel worden gecontroleerd als de werktuigen vrij kunnen draaien. 

Gebruik altijd de meegeleverde houtduwer! 

Gebruik steeds als het mogelijk is een voedingsapparaat, deze laatste moet steeds met de 

motor van de frees geschakeld worden, aldus waarborgend dat bij het stoppen van de 

freesmotor ook het voedingsapparaat uitgeschakeld wordt. 

 fig.21

Bogenfreesbeveiliging optie (fig.22 )

Opgelet: bij het bogenfrezen is men verplicht de freesbescherming, die bestemd is voor 

gereedschap met een maximale diameter van 120 en150 mm te gebruiken. 

fig.22 

Geleidingslat 

Horizontale drukveer 

Vertikale drukveer 

Houtdrukker 

Bevestigingsschroef 

Regelschroef spaanafname 

Blokkeerschroef spaanafname 
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Instellingen (fig. 23)

De topasbescherming wordt vastgemaakt in de 2 gaten in freestafel. 
Ervoor zorgen dat de positioneerpin goed in de boring in de tafel zit. 

Draag er tevens zorg voor dat alle bevestigingsbouten en vleugelmoeren van de diverse 

onderdelen van de bogenfrees goed aangespannen zijn vooraleer men het werk aanvat. 

- Geleidingssjabloon in de hoogte afstellen volgens de plaats van het gereedschap en de dikte 
van het hout. Vastzetten met de zeskantsleutel. 

- De drukschoen in de hoogte afstellen volgens de dikte van het hout – een lichte druk van de 

schoen op het hout is wenselijk. Vastzetten met de sleutel. 
- Horizontaal: om het werkende gedeelte volgens de diameter van het gereedschap maximaal 

te beschermen: vastzetten met de 2 vleugelmoeren. 

- Na nazicht van de diameter van het gereedschap zeer precies de afname instellen d.m.v. het 
handvat achteraan de steun. Het handvat in tegenwijzerzin draaien om een grotere afname te 

bekomen, en dan vastzetten met het handvat op de steun. 

Werking 

Het hout wordt in het algemeen bewerkt met het gereedschap onder de geleidingssjabloon 
gemonteerd. Vooraleer het werk aan te vangen de blokkering van alle schroeven nazien. 

Het hout wordt langs het rechte gedeelte van de sjabloon geleid. De bewerking gebeurt 

progressief, met een maximum op de merkstreep van de sjabloon (die streep is zichtbaar 
doorheen de horizontale drukschoen). 

De opening in de drukschoen kan gebruikt worden om maatstrepen zichtbaar te maken (bij 

niet-doorlopend profiel). 
In het geval van kalibreren met een kogellageraanslag vervangt deze laatste gekoppeld aan het 

gereedschap, de sjabloon. De gebruiker is dus verplicht de meegeleverde aanvoergeleider te 
gebruiken. Het is dus wenselijk de beschermdrukschoen van het toestel af te stellen op het 

hout en de maximale opening te zetten. 

 fig.23 

Regelschroef spaanafname

GeleidingsbrilVertikale drukschoen

Geleidingssjabloon
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Pennenslaan (optie) (fig. 24)

Voor het slaan van pennen wordt in de plaats van de normale freeskap een speciale pennekap  
gemonteerd over de frees. 

Met deze pennekap kunnen frezen met een maximum diameter van 250 mm worden gebruikt. 

- De kap wordt op de tafel bevestigd met 2 klemschroeven. 
- De voorplaat is in de hoogte verstelbaar d.m.v. 2 regelschroeven vooraan de kap en in diepte 

verstelbaar d.m.v. 2 regelschroeven bovenaan de kap. 

- Op de roltafel wordt de penneplaat gemonteerd. Het te bewerken stuk moet steeds goed op 
de penneplaat bevestigd worden met de houtklem, die in het gat in de pennetafel kan worden 

gemonteerd. Met de gleuven in de penneplaat kan, in functie van de gebruikte freesdiameter, 
de afstand tussen de penneplaat en de frees worden geregeld. 

- Wanneer frezen met een diameter tussen 220 en 250 mm worden gebruikt, mag uitsluitend 

op 3000 t/min worden gewerkt. 
- Bij het wisselen van het werktuig kan de bovenkant van de kap eenvoudig naar achter 

weggeklapt worden, eenvoudig de 2 vleugelbouten op de achterzijde van de kap volledig 

losschroeven en de kap wegzwenken. 

  fig.24 

Houtklem 

Pennenplaat 

Instelschroeven vertikale 

beschermplaat

Bevestigingshendels 

Instelschroeven horizontale

beschermplaat
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Vandikteschaaf – vlakschaaf – boortafel 

Wisselen en afstellen van de messen (fig. 25)

- Beide vlaktafels openklappen en oude messen na het lossen van de spanbouten (1) 
wegnemen. 

- De opspanvlakken in de schaafas reinigen. Zorg ervoor dat de veertjes (2) onder de messen 

niet vastgeklemd zijn in de boringen. 
- De hoogte van een geslepen mes (3)  moet nog minstens 20 mm bedragen. 

- De gereinigde messen (3) instellen met behulp van de meegeleverde afstelmal (4) 

(bestelnummer X428). 
-  Met de bijgeleverde sleutel de spanbouten (1) aanspannen, en dit vanuit het midden van de 

as naar buiten toe. 

- Laat de machine proefdraaien en span daarna de messen nog eens extra aan. 

Afstellen van de tafels (fig. 26)

De achterste schaaftafel moet op dezelfde hoogte afgesteld worden als de schaafmessen. 

Gebruik daarvoor een houten lat die op de achterste tafel, juist boven een schaafmes, wordt 
geplaatst. Beide tafels hebben een klemhendel en een regelschroef. 

- Voor het verstellen in de hoogte moet de tafel eerst ontgrendeld worden met de hendel. 

- Nu kan de hoogte van de tafel juist ingesteld worden met de regelschroef.  
- Verdraai tijdens deze afstelling de schaafas manueel tot de messen juist de onderkant van de 

houten lat raken. 

- Na het afstellen in de hoogte moet de tafel opnieuw vergrendeld worden. 
- De spaanafname wordt geregeld via de hoogte-instelling van de aanvoertafel, en mag 

maximaal 4 mm bedragen. 

- Na het afstellen de tafel terug vergrendelen. 

Vergrendeling van de schaaftafels

De vlakschaaftafels worden automatisch vergrendeld wanneer ze open worden geopend voor 

het vandikteschaven. Om de tafels te sluiten gaat men als volgt te werk: kantel de 

afzuigbeschermkap naar beneden, trek de pen naar achter en kantel de kap. Trek daarna de 
klempen naar beneden om hem vrij te maken van de tafelkant. De tafels kunnen nu worden 

gesloten. 

fig.25                          fig.26 

Vergrendeling

Hoogte-regelschroef 

Tafelblokkering 
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Schaafgeleiding (fig 27.28)

Na het losdraaien van de klemknop kan de schaafgeleiding over de geleidingslat in de breedte 
verschoven worden en aan de breedte van het te schaven stuk aangepast worden. 

Het schuinstellen onder hoek gebeurt door middel van losen van de klemhendel. 

De schaafgeleiding kan op iedere willekeurige hoek tussen 90° en 45° ingesteld worden. De 
vast ingestelde aanslagen voor 90° en 45° bevinden zich in de zwenksteun van de geleiding 

zelf. De U-vormige klembeugel wordt zoals op de figuur te zien is op de freestafel bevestigd. 

fig.27                       fig.28 

Schaafbeveiliging (fig. 29)

De schaafbeveiliging bestaat hoofdzakelijk uit een aluminium brug die parallel met de tafels 

staat. Bij het vlakschaven kan de hoogte van de brug geregeld worden met de instelknop. 
Door de afgeplatte, gebogen vorm van de brug kan het stuk met de handen in één vloeiende 

beweging over de schaaf worden geduwd, waardoor sporen door het hernemen van het stuk 

worden vermeden. 
Het zijdelings verschuiven van de brug gebeurt door de klemknop los te draaien. 

Bij het schaven van rechte stukken onder 90° of 45° plaatst men de beschermingsbrug op de 

vlaktafel en verschuift men de brug volgens de lengte-as van de schaafas, en dit volgens de 
breedte van het te bewerken stuk. 

Voor bepaalde werkzaamheden, of voor het openen van de schaaftafels kan het nodig zijn om

de bescherming weg te klappen onder de tafel. 
Hiervoor de klemhendel losdraaien en de volledige bescherming naar achter wegklappen. 

Steeds terugplaatsen bij het vlakschaven! 

  fig.29         fig.29 

Klembeugel Klemhendel Klemknop
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Instellen van de vandikteschaaf (fig. 30)

Voorzorgen: 
- Haal de boor uit de boorkop en controleer of de schaafmessen in de juiste stand staan en 
goed opgespannen zijn. 

- Ontgrendel de tafels door de klemhendel een halve toer te lossen en de hendel achteruit te 
trekken, waarna de tafels opengeklapt kunnen worden. 

- Draai de beschermingskap om zodat de schaafas en de doorvoerwalsen afgedekt zijn. 

-Stel de schaafdikte in  d.m.v. het handwiel en blokkeer de tafel met de klemhendel. 
Opmerking: dit hendeltje kan na veelvuldig gebruik in een zodanige stand staan dat klemmen 

onmogelijk is. Draai dan de dopmoer los, trek het hendeltje achteruit, draai het 1/6 toer naar 

links en span de dopmoer opnieuw aan. 
- De hoogte van de tafel moet zodanig ingesteld worden, dat er maximaal 1 mm speling is 

tussen de bovenkant van het werkstuk en de verbindingsstang tussen de 2 kogellagerhuizen. 

- De vandikteschaaf is voorzien van een terugslagbeveiliging. 
- De doorvoerwalsen kunnen ingeschakeld worden door de hefboom (8) naar links te duwen. 

Het aandrijfwiel wordt dan door een veer tegen de schaafas gedrukt. 

- Bij overbelasting moeten de doorvoerwalsen en de schaafmotor zo vlug mogelijk 
uitgeschakeld worden.  

Verminder de spaandikte vooraleer de motor opnieuw te starten. 

Belangrijk: 

Een glad tafelvlak is noodzakelijk voor een goed werking van de vandikteschaaf. Strijk 

daarom op geregelde tijdstippen de schaaftafels in met een siliconeproduct of met parafine. 
Gebruik een rolsteun om lange stukken hout te ondersteunen. 

fig.30

Klemhendel 

Handwiel 

Schakelhendel voeding
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Langgatboortafel 

Voorzorgen 
- Plaats steeds de afscherming boven de schaafas. 

- Gebruik enkel linkse boren, bij voorkeur van het korte type. 

- Span de boor steeds goed aan. 
- Het werkstuk steeds goed op de boortafel bevestigen d.m.v. de houtklem. 

- Achter het werkstuk kan men nog een regelbare aanslag plaatsen. 

Montage van de boortafel (fig .31)

- Reinig de 2 montagevlakken (1) op de zijkant van het chassis. 

- Reinig de montagevlakken van de steun (2). 
- Monteer de steun (2) op de montagevlakken en op de bouten met hun ringen en veren. 

- Ga na of de boortafel goed op de bouten staat en span deze dan aan. 

fig.31 

Hoogteregeling (fig. 32)

- De hoogte van de boortafel kan afgesteld worden d.m.v. het handwiel. Blokkeer de tafel met 
het klemhendeltje. 

- D.m.v. de 2 hefbomen op de tafel kan deze in alle richtingen worden bewogen. 

-De hefboom voor de dwarsbeweging kan bij het verwerken van grote platen een 
belemmering vormen. Daarom kan deze hefboom zeer gemakkelijk weggenomen worden. 

- Met de diepteaanslag en twee langsaanslagen kunnen meerdere identieke gaten gemaakt 
worden. Het is aan te raden bij het boren van diepe gaten nooit direct tot op volle diepte, maar 

wel stapsgewijs te werken (bv. per 10 mm), waardoor op een veilige manier een mooier 

resultaat wordt bekomen. 
- Bij het slaan van langsgaten eerst de nodige gaten naast elkaar tot op de juiste diepte boren. 

Bij dwarsbewegingen van de tafel niet direct tot op volle diepte, maar wel stapsgewijs 

werken. 

Diepteaanslag

Zijdelingse aanslagen 

Handwiel 

Klemhendel

fig.32
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Bescherming van de schaafas tijdens het boren (fig 33)

De schaafasbescherming die op de machine is gemonteerd (1) beschermt de gebruiker tijdens 
het boren. 

Zorg er altijd voor dat de schaafbescherming naar omlaag geklapt is om te vermijden dat de 

handen in contact komen met de draaiende schaafas. 
De schaafgeleiding kan eveneens naar de boorkop worden toegeschoven, om zo de as 

volledig met de beschermplaat aan de achterzijde van de schaafgeleiding te bedekken. 

  fig.33 

Montage van de boorkop (fig. 34)

Zorg ervoor dat de draad van de boorkop en de draad van de schaafas zeer goed 

gereinigd zijn vooraleer die te monteren. 

Opgelet: boorkop met linkse draad! 

Schroef de boorkop volledig op de schaafas, plaats daarna de 2 persvijzen (1) met de 

inbussleutel die met de machine wordt meegeleverd. 
Deze persvijzen moeten goed in de V-gleuf van de schaafas zitten om te vermijden dat de 

boorkop per ongeluk losraakt (2). 

  fig.34 
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Motorbevestigingsbouten zaag 

Motorbevestiginsbouten schaaf Smering aandrijfkettingen

Onderhoud

Algemeen onderhoud  
- De schaaf-, vandikte- en zaagtafels moeten regelmatig met een siliconeproduct gereinigd 

worden. 

- Op regelmatige tijdstippen het zaagsel dat zich tussen en onder de machine heeft opgehoopt 
wegzuigen. Het volstaat de plaat die zich onder de loopwagen op de zijkant van de machine 

weg te nemen, waardoor de motoren en de binnenkant bereikbaar worden. 

Onderhoud van het aandrijfsysteem

1) Door veelvuldig gebruik kan het noodzakelijk zijn de spanning van de aandrijfriemen van 

de 3 motoren bij te stellen. 
2) De spanning van de 2 aandrijfriemen van de schaafmotor kan worden bijgeregeld door de 

4 motorbevestigingsschroeven te lossen. Door het gewicht zal de motor zakken en zullen 

de riemen worden aangespannen (type riem: SPZ 1400). 
3) De spanning van de riemen van de zaag kan worden bijgeregeld door de spanbouten van de 

motorplaat van de zaag te lossen en de plaat zelf in de richting van de pijl te verschuiven.  

(type riem: Z 38,5). 
4) De riemen van de freesas kunnen worden bijgeregeld met de 2 motorbevestigingsbouten, 

de linkerbout dient als scharnier, de rechterbout als spanner. De 2 bouten na afstelling goed 
aanspannen (type riem M20 10x507). 
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Wisselen en spannen van de freesas-riem (fig. 37, 38)

De machine is uitgerust met een 4 snelheden-freesas met toerentalaanduiding binnen in de
machine, en op de buitenzijde van de machine. Dit laat u toe om op ieder moment dat de freesas
gestart wordt duidelijk te zien op welk toerental de freesas draait. Het spannen, en ontspannen
van de aandrijfriem is zeer eenvoudig en gebeurt met een snelspanner.
Om de riem te ontspannen en het toerental te veranderen eenvoudig de kartelmoer in tegenwijz-
erzin draaien, de motorstoel beweegt zich in de richting van de freesas.
Na de riem voldoende te hebben ontspannen kan men nu met de hand de riem in één der 4
groeven van de riemschijven plaatsen: draag er zorg voor dat de riem zich in de beide
overeenkomstige groeven van de schijven bevindt. Schuif de vork die het toerental aanduidt
mee naar boven of onder: wanneer die niet juist gebeurt en men de riem aanspant, dan zal de
riem slepen op de vork en beschadigt worden, span dan de riem met de kartelschroef weer aan.
Draag er zorg voor dat de riem correct gespannen wordt: wanneer men de riem met de vinger in
het midden tussen de beide riemschijven indrukt, dan mag de riem ongeveer de dikte van de
riem wijken. Bedenk dat een slecht gespannen riem schade zal toebrengen aan de lagers van
motor en freesas, of zal doorslippen!
Vervang tijdig de riem door een type: SPZ-700 (9,5 x 700) Robland bestelnummer: N8224

(fig. 37)

(fig. 38)
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Smering

1) de machine is uitgerust met kogellagers van het type 2RS (met dubbele rubberdichting). 
Dit betekent dat ze stofdicht zijn, waardoor ze iets warmer kunnen worden dan normale 

kogellagers. Dit is echter niet verontrustend. 

2) Voor een vlotte werking van de machine en om roestvorming te voorkomen, waardoor de 
op- en neerbewegende delen van de machine totaal geblokkeerd zouden kunnen worden, 

moeten de volgende onderdelen regelmatig gesmeerd worden: 

- de assen van de schaaftafels 
- de vijs van de boortafel en de glijvlakken voor de dwars-, langs- en hoogtebeweging 

- de vijs voor de hoekverstelling van de zaagbeugel 
- de kettingen van het aandrijfsysteem (om deze te bereiken moet de beschermplaat 

tussen zaag en freestafel weggenomen worden). 

3) Gebruik voor de smering een olie van het type SAE 30. 
4) De kettingen moeten minstens één maal per jaar gesmeerd worden. Alle andere 

onderdelen moeten één maal per maand worden gesmeerd. 

Opmerking: bij het werken met nat hout moet de machine zeer goed gesmeerd en 

onderhouden worden. 

Problemen en storingen

1. Na het indrukken van de startknop van de hoofdmotor loopt deze niet aan :

- Verkeerde schakelaar ingedrukt : nazien en corrigeren 
- Beschermkap staat opengeklapt: sluit de beschermkap 

- Hoofdschakelaar staat op nulstand : plaats de schakelaar in stand 1 

- Noodstop ingedrukt : ontgrendel de noodstop 

- Netstoring : zie zekeringen werkplaats na 

- Machinezekeringen buiten dienst : vervang de gesmolten zekering 

2. De thermische beveiliging schakelt de motor uit :

- Overbelasting van één of meerdere motoren :bot gereedschap - te grote spaanafname

- Te grote voeding volgens de spaanafname : verminder de spaanafname of stel een 

kleinere spaanafname in, slijp het gereedschap 
- Blokkering van een mecanisch onderdeel : zie alles volledig na 

3. Snelheidsvermindering bij het doorvoeren van het werkstuk :

- Riemenspanning : nazien en eventueel spannen 

- Bot gereedschap : slijpen 
- Te grote spaanafname : verminderen 

4. De schaafas draait niet in de goede richting (bij driefasige machines) :

- Slechte aansluiting van de fasen : verwissel 2 van de 3 fasen op de klemmenstrook 

van de  hoofdtoevoerleiding; zie ook hoofdstuk “elektrische aansluiting”. 
Kunt U de oorzaak van de storing niet zelf vinden, neem dan kontakt op met uw 

verdeler ! 
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Namenlijst elektrische onderdelen

Q1  Hoofdschakelaar      N8443 

F  Zekeringhouder      N8534 

F1/F2/F3 Zekeringen 10 A      N8552 

F4/F5 Zekering trafo primair 1 A aM N8554 

F6 Zekering trafo secundair 2 A gl N8518 

T1 Trafo 400/230/24 V 40 VA N8470 

eb1 Thermische veiligheid mono 230 V 2,2kW  7/11 Amp N8491 

Thermische veiligheid tri 400 V 3 kW  5/8 Amp N8475 

Thermische veiligheid tri 400 V 3,7 kW  7/11 Amp N8491 

Au1  Noodstop      N8498 

Au2  Noodstop      N8498 

Au3  Noodstop      N8498 

SE1  Veiligheidsschakelaar zaagklep    N8506 

SE2  Veiligheidsschakelaar tafels    N8506 

S1  Start motor      N8500 

K1  Magneetschakelaar 24 V     N8457 

S5  Keuzeschakelaar      N8450 

LT1  Lamp 3000 toeren 24 V     N8439 

LT2  Lamp 6000 toeren 24 V N8439 

M1 Motor zaag mono 230 V 2,2 kW M0361 

Motor zaag tri 400 V 3 kW M0312 

Motor zaag tri 400 V 3,7 kW M0331 

Motor schaaf mono 230 V 2,2 kW M0361 

Motor schaaf tri 400 V 3 kW M0312 

Motor schaaf tri 400 V 3,7 kW M0331 

Motor toupie mono 230 V 2,2 kW met rem 1snelheid M1403 

Motor toupie tri 400 V 3 kW met rem 2 snelheden M1417 

Motor toupie tri 400 V 3,7 kW met rem 2 snelheden M0334 
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Optie A4376 Pennentafel
Vraag aan uw Robland handelaar
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Optie A9995 Freesas-spantang
Vraag aan uw Robland handelaar
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Optie A4376 Pennentafel
Vraag aan uw Robland handelaar
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Geachte Klant, 
Gelieve hieronder ons 

CE-homologatienummer 
te willen vinden voor onze

machines
NLX310

EG Conformiteitsverklaring 

verklaren hierbij dat de
bouwwijze van de machine

voldoet aan de volgende
richtlijnen

Het type-onderzoek werd
uitgevoerd door

Nummer van het 
type-onderzoek

Sehr geehrter Kunde,
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unsere
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für unsere Maschinen
NLX310

EG Konformitätserklärung

erklären dass die 
Bauart der Maschine

folgende Bestimmungen 
entspricht

Die Baumusterprüfung
wurde von folgender Stelle
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Nummer der EG
Baumusterprüf-
bescheinigung
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Please find herewith our

CE-homologation number
for our machines

NLX310

EC Declaration of
Conformity

herewith declare that the
construction of the machine

complies with the following
relevant regulations

Type examination was 
carried out by the following

approved body

EC Type Examination
Certificate Number

Cher Client,
Nous vous prions de trou-
ver ci-après notre numéro
d’homologation CE pour

nos machines
NLX310

Déclaration de Conformité
CE

certifions par la présente
que la fabrication de la

machine

est conforme aux 
dispositions suivantes

Le modèle a été examiné
par l’organisme suivant

Numéro du Certificat
d’Essai CE accordé au

modèle

89/392/CEE
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