
UITLEG FOTO
1.
2. Aanslag
3.
4.

● ● Zaag alleen met een onbeschadigde, complete beschermkap.
● ● Zorg dat het zaagblad niet voorbij de tafel kan komen en automatische terugloopt. 
● ● Zie toe dat de radiaal afkortzaag tegen een muur staat, zodat er niemand achter loopt.

● Leg gekromd hout nooit met een bolle kant naar boven.
● ● Zorg dat het product tegen de aanslag aan ligt. 
● ● Ga na of de afkortzaag stabiel opgesteld is. 
● ● Zorg voor aanvang van de werkzaamheden dat er geen afval op de vloer ligt. 
● ●

●
●
●
●
●
●
●
●

ALGEMEEN AFWIJKINGEN
● ●

●
●
●

Je kunt bekneld raken in het mechaniek

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

RISICO'S

Je kunt geraakt worden door een afgezaagd deel dat 
 wegspringt 

Zaagarm met veermechanisme

Je kunt gegrepen worden door de draaiende zaag  

Ga niet werken met de afkortzaag 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 eerst met je docent / leidinggevende.Er mag maximaal 1 student bij de afkortzaag staan.

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

ongewenste herinschakeling. Ook bij onderhoud, reparatie, omstellen, storing e.d.

Ga steeds na of noodstop, kabels, afschermingen en terugloop van de veer in orde zijn

Reinig de machine alleen als deze spanningsloos is gemaakt en geborgd tegen

Draag nooit handschoenen bij het werken aan de afkortzaag.

Zet de afzuiging aan en haal de zaag rustig naar je toe. 
Zet de afkortzaag uit bij onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden.
Maak het werkblad alleen schoon als de zaag uit staat.

Draag een veiligheidsbril, gehoorbescherming en bij langdurig gebruik een stofmasker.
Draag nauwsluitende kleding, maak lang haar vast, draag geen sieraden.

Je kunt houtstof inademen
Je kunt houtdeeltjes in je oog krijgen
Je kunt gehoorschade oplopen

Radiaal afkortzaag 

Radiaal afkortzaag

Zorg voor voldoende ruimte om de afkortzaag.
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Het afkorten van hout en dun metalen plaatmateriaal

MACHINEGEGEVENS
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Merk/Type
Nummer:
Afdeling:

Zaagblad met beschermkap

Noodstop 

De zaag kan ernstige verwondingen veroorzaken
MAATREGELEN

PICTOGRAMMEN

Gehoorbescherming en 
veiligheidsbril-

verplicht

Handschoenen 
verboden

Loshangend lang 
haar verboden

Sieraden 
verboden

Nauwsluitende 
kleding verplicht

Veiligheids-
schoenen 
verplicht

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

Gevaar voor 
handletsel
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Gevaar voor    
gegrepen 
worden

3
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