
VEILIG WERKEN MET DE AFKORTZAAG

Een afkortzaag is een gevaarlijke machine.
Hier wat tips om er veilig mee te werken - maar het 
allerbelangrijkste is dat je je verstand moet blijven gebruiken!



Veilig werken tip 1

Hou de afkortzaag altijd met twee handen vast!

TREK met de rechterhand en DUW gelijktijdig met de linkerhand.

Voordeel:
1) De zaag gaat dan beheerst door de plank heen, ook als hij 'vasthapt' in de plank.
    Bij planken vanaf 40 mm dik is dat zelfs NOODZAKELIJK!

2) Als je de zaag consequent met twee handen vasthoudt – dan kan je er nooit met 
    de vingers tussenkomen :-)

     Voor gezien:
TH ML JP CK JB NB



Veilig werken tip 2

FOUT
Als een balk/plank niet strak tegen het gelei aanligt, dan zal hij opspringen!
GEVAARLIJK!

GOED
Leg de plank/balk tegen het gelei zodat hij stabiel te zagen is.



Kom NOOIT in de verleiding tijdens het zagen hout door te schuiven / te pakken
waarbij je met je hand voorbij het zaagblad gaat!

     Voor gezien:
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Veilig werken tip 3

FOUT
Een plank de BOL staat zal gegarandeerd gaan klemmen als je hem doorzaagt.
De zaag kan zelfs vastslaan!

GOED
Leg de bolle kant naar beneden, dan klemt de zaag niet.



OF:
gebruik het voetpedaal

GOED
Bij gebruik van het voetpedaal komen er een aantal stalen pinnen omhoog door het 
tafelblad die de plank iets opbeuren.
Als je de plank dan doorzaagt kán hij niet gaan klemmen; hij 'valt' als het ware naar 
beneden na het doorkorten

AANVULLENDE TIP:
Geldt met name bij brede (>25 cm) en/of dikke (> 52 mm) planken:
Zaag de plank niet in één keer door, want dan kan de zaag gaan klemmen.

Haal de zaag meerdere keren heen en weer: Zaag de balk steeds iets verder in en 
duw de zaag dan steeds weer terug zodat de zaagsnede steeds iets ruimer wordt.

Of:

Speciaal voor ONbekantrecht hout:
Haal de zaag meerdere keren heen en weer en schuif de plank steeds een paar 
millimeter door zodat er een extra brede zaagsnede ontstaat.
Brede delen, met name ONbekantrecht hout heeft vaak veel interne spanning en 
kan heel lelijk vastklemmen op het zaagblad.

     Voor gezien:
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Veilig werken tip 4

Zorg voor een absoluut lege vloer
Gebruik de container niet voor opslag.
Elk klosje op de vloer / balkje tegen de wand kan iemand laten struikelen.
Afzagers / brandhout direkt in de manden doen (desnoods in de oranje 
houtafvalbak gooien - maar niet laten liggen) 

     Voor gezien:
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VEILIG WISSELEN VAN HET ZAAGBLAD

Zet als eerste de hoofdschakelaar van de zaag uit

Trek de zaag uit en zet hem vast 



Maak de zaagkap los

Gebruik een houten klosje waar de zaag zich in kan vastbijten 
en draai de moer los. (handschoenen dragen heeft de voorkeur!)

Let op: je moet 'met de klok meedraaien' 

Monteren nieuwe zaag:
Let op dat de tanden de goede kant op wijzen!
Zie bovenstaande foto!



Na het wisselen van de zaag:
Let bij het monteren van de flens op de sparingen en de nokjes: Het past maar op 1 
manier!

Let op:
Het zaagblad kost ongeveer 185,- euro ex btw.
Het slijpen kost iets van 28,- euro ex btw.
En door 1 spijker of 1 stukje grind (bijvoorbeeld uit een strijk) kan een zaagblad
onherstelbaar beschadigd raken!

Daarom hebben we voor vies / oud hout een BRANDHOUTZAAG!



Stel na het wisselen van de zaag ALTIJD de zaagdiepte opnieuw in

Zodat de zaag ca 0,5 mm (NIET dieper) inzaagt

     Voor gezien:
TH ML JP CK JB NB



Veilig werken tip 5

Dit is de noodstop voor de zaagmotor.
nb: De zaagmotor werkt alleen als de afzuiger met de 'afzuiger-schakelaar' is 
aangezet.

Last but NOT least:
Draag altijd gehoorbescherming!

     Voor gezien:
TH ML JP CK JB NB



Aanvullend:

Als de afvalbak tussen de lijnen staat valt het zaagsel van het tafelblad er 
'automatisch' in!

Gereedschap aan het bord:
- Borstel / staalborstel om zand en dergelijke van de planken te poetsen
- Nijptang voor verwijderen spijkers / kopijzers / nietjes
- Sleutel voor wisselen zaagblad
- en natuurlijk gehoorbeschermers



Aanslag voor instellen zaaglengte
uitgevoerd met 2 lijmklemmen zodat hij 'tegen een tikje kan' en niet gelijk 'verloopt'. 
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