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TEGELZAAGMACHINE GROOT
De snijmachine met diamantschijf tegelzaagmachine is geschikt voor het snijden van keramiek,
zowel vlak als onder 45° (jolly). De snijdiepte en de snijhoek kunnen worden ingesteld.

3. CONTROLES VOORAF
DE TEGELZAAGMACHINE IS BEDOELD VOOR GEBRUIK MET WATER.
Controleer voordat u met de snijwerkzaamheden begint of er genoeg water in het reservoir zit
(foto 5).

INSTELLING VAN HET KOELWATER.
Met de afsluitklep op de bescherming van de schijf kunt u de hoeveelheid water aanpassen
bij het te snijden materiaal. Dit wordt mogelijk gemaakt door een innovatief koelsysteem,
waarmee de schijf voortdurend nat wordt gehouden.

4. SNIJDEN ONDER EEN RECHTE HOEK
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De veelzijdige tegelzaagmachine kan verschillende types sneden uitvoeren.
Zet de schijf in de stand 0° met de knoppen voor het instellen van de snijhoek (foto 7). Plaats
het werkstuk op het werkoppervlak en controleer of het goed tegen de tegelsteun ligt. Gebruik
eventueel de steunwinkelhaak.
DE LINIAAL OP HET WERKOPPERVLAK DIENT UITSLUITEND VOOR LINEAIRE SNEDEN.

Let op de volgende punten:
• Laat de motor langzaam lopen en zorg dat de schijf niet geblokkeerd wordt.
• Controleer of het werkstuk goed tegen de tegelsteun ligt.
• Controleer voor elke snede of de knoppen voor het instellen van de snijhoek vastgedraaid
zijn.

Leg de tegel voor een diagonale snede tegen de winkelhaak (foto 7) en begin met de snede.

2. TRANSPORT
De tegelzaagmachine kan met de daarvoor bedoelde handgrepen aan de zijkant gemakkelijk
worden vervoerd.
Controleer voordat u de machine verplaatst of:
• de motorwagen geblokkeerd is met de twee snijregelknoppen op de balk waarlangs de
wagen zich verplaatst;
• de motorwagen helemaal naar beneden gelaten is en geblokkeerd met de terugkeerhendel;
• de machine onder een hoek van 45° staat (jolly) en de knoppen voor het regelen van de
snijhoek goed zijn vastgedraaid;
• de stang die de leiding draagt uit zijn behuizing is geschoven;
• de poten geblokkeerd zijn en de blokkeerpen voor de steunen aangebracht is (foto 4).

5. SNIJDEN ONDER EEN HOEK VAN 45°
Zet de schijf in de stand 45° met de knoppen voor het instellen van de snijhoek (foto 7).
Blokkeer de motorwagen met de terugkeerhendel in de stand met de maximale snijdiepte. In
foto 8 is aangegeven hoe de machine gebruikt moet worden.
Met de tegelzaagmachine kunt u ook:
a- de lengte van de snede instellen met de snijregelknoppen (foto 6).
b- de diepte van de snede instellen met de terugkeerhendel (foto 8).
c- de afmeting van de rechte snede instellen met de steunwinkelhaak voor de tegel en de
schaalverdeling op het werkoppervlak (foto 6).
d- de centrering van de snede instellen met de daarvoor bedoelde indicator en de
schaalverdeling op de schuifbalk.
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Voor eventuele speciale bewerkingen kan een willekeurige snijhoek tussen 0° en 45°
(aangegeven op de zijkant van de machine) worden ingesteld (foto 9).

6. ONDERHOUD
REINIGEN
De tegelzaagmachine kan gemakkelijk gereinigd worden door de knoppen aan de zijkant los te
draaien en het werkoppervlak te verwijderen. Verwijder verwerkingsresten via de dop aan de
zijkant uit de machine (foto 10).
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Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!
Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.
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