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OFC 18-22 G VLOERZAAG 

MACHINE (GAS) HANDLEIDING 

PAGINA NO: 1 

1.VEILIGHEIDS-

INSTRUCTIES 

 

 

WAARSCHUWING! ALVORENS U PROBEERT DE MACHINE TE BEDIENEN, 
GELIEVE EERST AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING TE LEZEN EN TE 

BEGRIJPEN !!!  
 

ALGEMENE INSTRUCTIES 

•  De machine moet bediend worden door bekwame personen die de handleiding 

gelezen en begrepen hebben en boven de leeftijd van 18 jaar oud zijn. 

•  Houd uw werkgebied proper en goed verlicht. Werkbanken vol rommel en 

donkere plaatsen vragen om ongevallen. 

•  Ken je werkgebied! Het is nodig om mogelijke obstakels, hellingen en 

ondergrondse leidingen te kennen. 

•  Voor aanvang van de werkzaamheden, inspecteer de machine grondig; controleer 

grondig alle veiligheidsvoorzieningen, indicatoren en bedieningselementen. 

• Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve atmosfeer, zoals in de buurt van   

 brandbare vloeistoffen, gassen of stof. 

• Verlaat de machine nooit wanneer deze in werking is. 

• Houd omstanders, kinderen en bezoekers op afstand tijdens het gebruik van elektrisch   

 gereedschap. 

• Start de motor nooit in afgesloten ruimten, tenzij er voldoende ventilatie is gewaarborgd. 

Geconcentreerde uitlaatgassen zijn gevaarlijk. 

• Gelieve ervoor te zorgen dat de bediener van deze machine correct werd ingelicht 

over de inhoud van deze handleiding voordat hij/zij de machine in gebruik neemt. 
 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE MACHINE 

• Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van elektrisch 

      gereedschap 

• Gebruik de machine niet, wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of 

medicijnen. 

• Draag geschikte kleding. 

• Draag geen losse kleding of sieraden. Losse kleding, sieraden of lang haar kan vast 

komen te zitten in de bewegende delen. 

• Behoud ten allen tijde uw evenwicht. 

• Controleer alle bedieningselementen van de machine. 

• Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. 

• Gebruik veiligheidsuitrusting en controleer alle veiligheidsvoorzieningen alvorens  

      de motor te starten. 

• Houd de machine stevig vast. 

• Extra zorg moet worden besteed bij het bedienen van de machine aan de rand van 

opgravingen, gaten, enz. om te voorkomen dat de machine omrolt of neervalt. 

• De bediening van de machine vereist voorwaarts lopen. 

• When you are going to leave the machine after termination or interruption of the work, 

secure the machine from unauthorized use or accidental move. Wanneer u de machine gaat 

achterlaten na beëindiging of onderbreking van het werk, beveilig de machine tegen onbevoegd 

gebruik of toevallige beweging. 
 

VERVOER 

• Bij het laden en transporteren van de machine, bevestig de machine goed op de drager. 

• Op een drager, bevestig de machine grondig zodat deze niet kan bewegen of omrollen. 

• Voor uw gemak, verblijf in een veilige zone terwijl de machine wordt vervoerd.
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SERVICE 

• Service mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel. 

• Gebruik de onderhoudstabel om het periodiek onderhoud uit te voeren. 

• Gebruik uitsluitend originele onderdelen. De fabrikant neemt geen enkele 

verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van niet-originele 

reserve-onderdelen. 

• Er mogen geen reparaties of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden zonder de machine  

 eerst stop te zetten. 
 

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

• Gebruik de machine voor het snijden van asfalt en beton. Het bedrijf is niet 

verantwoordelijk voor het zagen van hout, metaal, kunststof, enz. 

• Gebruik zaagbladen die door de fabrikant aanbevolen worden.
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STARTPROCEDURE 

• Zorg ervoor dat de brandstoftank vol is. Gebruik de benzine aanbevolen in het motor   

 instructieboek. 

• Controleer het niveau van de motorolie. 

• Draai de stopschakelaar van de motor rechtsom naar de stand "I". 

• Open de brandstofkraan. 

• Zet de gashendel op 1/3
e
 van de stand naar de hogesnelheid positie. 

• Als de motor warm is of de omgevingstemperatuur hoog is, draai de hefboom van de 

gasklep halfweg dicht, of hou het volledig open. Als de motor koud is, of de 

omgevingstemperatuur laag is, doe de hefboom van de gasklep volledig dicht. 

•  Trek langzaam aan de starthendel totdat u weerstand voelt. Zet de hendel weer in de 

oorspronkelijke positie en trek snel. 

• Laat een langere opwarmperiode toe bij koude temperaturen. 

• Draai de zaagsnede geleider neerwaarts tot op de vloer. 

• Plaats de snijmachine in de rijrichting. 

• Open de waterkraan. 
 

 
 

GEBRUIK VAN DE MACHINE 

• Laat de zaagblad zwengel zakken totdat hij de grond raakt. Open de waterkraan voordat 

hij de grond raakt. 

• Stel de hoogteschaal in op nul. 

• Laat het zaagblad zakken tot gewenste diepte van de snede. (Schaalhoogte eenheid is cm.) 

• Zaag niet zonder koelwater. 

• Stel het vermogen in om de gewenste snelheid te halen. Als voerstroom te hoog is,   

controleer dan de volgende punten: Bot zaagblad? Te weinig koelwater? Selectie van 

zaagblad? Probleem met de vermogensoverdracht? 

• Draai de zaagsnede geleider naar onder en verplaats de machine langzaam. Besteed extra 

aandacht aan een recht snijproces, om de helling van het zaagblad te verminderen. 
 

DE MOTOR STOPZETTEN 

• Beweeg de gas hendel naar het minimum. 

• Laat de machine draaien op een stationair toerental gedurende 2-3 minuten om af te koelen. 
 

 
 

ZAAGBLADWISSEL 

Open het deksel van het zaagblad. Gebruik de hulpmiddelen (die zich aan de zijkant van 

de machine bevinden) om de bouten te verwijderen van de mes as. (Opgelet: de bouten zijn 

links geschroefd!) Verwijder de flenzen van het mes en het mes. Reinig de binnenkant en 

monteer het nieuwe zaagblad door het tegenovergestelde van bovenstaande procedure te 

herhalen. 
 

VERVOER 

Gebruik de hijshaak voor transport. Draai de zaagsnede geleider omhoog. Plaats de 

zaagarm op de horizontale as. Controleer of de schroeven allemaal aangedraaid zijn. Vervoer 

de machine niet wanneer deze in neergelegen toestand verkeerd, of in zaagpositie staat.



 


