
Merk/Type:
Nummer:
Afdeling:

UITLEG FOTO
1.
2. Hoogteverstelknop
3.
4.

● ● Blijf met je handen uit de buurt van de lintzaag!
● ● Houd het product dat je wil zagen met beide handen vast, op flinke afstand van de zaag.
● ● Gebruik een duwhout als je dicht bij een zijkant van het product zaagt.
● ● Stel de hoogteverstelknop zo in dat het niet-zagende deel van de lintzaag geheel 
● afgeschermd is.

● Zet de (mobiele) afzuiging aan.
● Draag nooit handschoenen bij het werken aan de lintzaag.
●
●
●
●
●

ALGEMEEN AFWIJKINGEN
● ●

●
●
●

Vervang alleen de zaag als de machine spanningsloos is gemaakt en geborgd is tegen

Lintzaag 

Lintzaag

Draag een veiligheidsbril, gehoorbescherming en bij langdurig gebruik een stofmasker.

INSTRUCTIEKAART DATUM: september 2021

MACHINEGEGEVENS

FOTO BEDOELD VOOR:
Het zagen van hout, metalen en andere materialen

Zaaglint met afscherming

Leunplaat

De lintzaag kan ernstige verwondingen veroorzaken
Je kunt bekneld raken in het mechaniek

MAATREGELEN

en schoonmaak.
ongewenste herinschakeling. Dat geldt ook bij storing verhelpen, onderhoud, reparatie

Draag nauwsluitende kleding, maak lang haar vast, draag geen sieraden.
Zet de lintzaag uit bij onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden.
Ga steeds na of noodstop kabels, stekkers en de afscherming van de wielen in orde zijn.

Je mag de lintzaag alleen gebruiken als je hiervoor opgeleid 
bent.

Ga niet werken met de lintzaag als je geen voorlichting en instructie hebt gehad.             En 
ook niet als je gebreken constateert, of als je niet volgens de bovenstaande regels kunt 
werken. Overleg dan met je docent / leidinggevende.Er mag maximaal 1 student bij de lintzaag staan

Werk geconcentreerd, laat je niet afleiden.
Laat de machine niet onbeheerd achter.

RISICO'S

Je kunt gehoorschade oplopen
Je kunt longschade oplopen door stof

PICTOGRAMMEN

De zaag kan je grijpen

Noodstop

Gehoorbescherming 
en veiligheidsbril 

verplicht

Hand-schoenen 
verboden

Loshangend 
lang haar 
verboden

Sieraden
verboden

Nauwsluitende 
kleding 

verplicht

Veiligheids-
schoenen 
verplicht

Telefoonnummer bij 
calamiteiten: .....................

Gevaar voor 
handletsel

1

2

3

4

Gevaar voor weg-
springende delen en 

voor gegrepen worden 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.webshopapp.com%2Fshops%2F42480%2Ffiles%2F61334598%2F300x300x2%2Fpictogram-verboden-handschoenen-te-dragen-sticker.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.stickerpoint.nl%2Fverboden-handschoenen-te-dragen.html&docid=aE5gLIsGw-NBhM&tbnid=lTHJGyggzaC4qM%3A&vet=10ahUKEwiqrMqEk-biAhWHI1AKHWA9DtoQMwhFKAIwAg..i&w=300&h=300&bih=931&biw=1920&q=pictogram%20handschoenen%20verboden&ved=0ahUKEwiqrMqEk-biAhWHI1AKHWA9DtoQMwhFKAIwAg&iact=mrc&uact=8
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