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SPECIFICATIES 

 
MODEL TRIPLE MEDIUM TT260 
Motorvermogen 400V, 50Hz, 2200W 

230V, 50Hz, 2200W 

Schaafspindel diameter 75 mm 
Aantal schaafmessen 3 
Schaafmes afmetingen 260x18.5x1 mm (standaard) 

260x18.5x3 mm (optie) 
Schaafspindel snelheid 4000 tr/min 
Schaaftafel afmetingen 1100x265 mm 
Max. schaafbreedte 260 mm 
Max. schaafdiepte  3 mm 
Vandikte- tafel afmetingen 600x258 mm 
Vandikte- doorlaathoogte 190 mm 
Vandikte- afname 2 mm 
Aanvoersnelheid 5 m/min 
Haaksgeleider afmetingen 1125x130 mm 
Haaksgeleider schuinafstelling 90°-45° 
Stofuitlaat 100 mm 
Gewicht (Netto/Bruto) 162/192 kg 
Verpakkingsafmetingen 1155x525x955 mm 
Lawaainiveau  Lwa 86/106 Onbelast/Belast 

Lpa 83/100 Onbelast/Belast 
 
NOTA: De fabrikant van de machine behoud zich het recht voor om gedeeltelijke wijzigingen uit te voeren zonder vooraf-
gaande mededeling binnen het kader van voortdurende technische ontwikkeling van de machine.  
 
 

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ELEK-
TRISCHE GEREEDSCHAPPEN 

 
Voor uw eigen veiligheid, lees aan-
dachtig deze gebruiksaanwijzing 
alvorens de machine te gebruiken. 
 

Basis veiligheidsmaatregelen zou altijd moeten 
gevolgd worden tijdens het gebruik van elektrische 
gereedschappen om het risico van brand, elektri-
sche schok en persoonlijke verwonding te vermin-
deren. 
 
Het is aanbevolen dat deze machine niet aange-
past worden of gebruikt voor een taak te doen 
waarvoor het niet ontworpen is. 

 
Uw elektrisch gereedschap leren kennen.  Lees 
aandachtig deze gebruiksaanwijzing en de etiket-
ten op de machine. Maak u bekend zowel met de 
toepassingen en beperkingen als het potentiële 
gevaar specifiek naar deze machine. 
 
 
 

Houd de werkplaats proper en goed verlicht.  
Rommelige werkplaatsen en donkere ruimtes lok-
ken ongevallen uit. Verlicht goed de werkomgeving. 
Vloeren moeten niet glad zijn van olie, water of 
zaagsel, enz. 
 
Gebruik de machine niet in een gevaarlijke om-
geving. Gebruik elektrisch gereedschap nooit in 
vochtige of natte lokalen of daar waar ontvlambare 
of gevaarlijke dampen kunnen voorkomen.  
 
Houd kinderen en bezoekers op een veilige af-
stand.  Alle kinderen en bezoekers moeten op een 
veilige afstand van de werkplaats gehouden wor-
den. 
 
Bewaar gereedschappen in een veilige plaats.  
Alle gereedschappen zou moeten bewaard worden 
in een droge, gesloten kast buiten het bereik van 
kinderen. 
 
Draag aangepaste kleding. Gebruik nooit losse 
kleding, handschoenen, dassen, ringen, armban-
den of andere juwelen die kunnen gegrepen wor-
den door bewegende onderdelen.  Veiligheids-
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schoenen zijn aanbevolen.  Houd lang haar in een 
beschermend hoofddeksel of haarnetje, of bind het 
op. Rol lange mouwen tot boven de elleboog. 
 
Gebruik altijd een veiligheidsbril en oorbe-
schermers.  Gebruik altijd een CE goedgekeurd 
veiligheidsbril.  Uw gewone, dagdagelijkse bril is 
GEEN veiligheidsbril.  Gebruik ook een stofmasker 
indien het zagen stof veroorzaakt en oorbescher-
mers tijdens verlengde periodes van bewerking. 
 
Klem werkstukken vast.  Gebruik indien mogelijk 
klemmen om werkstukken vast te houden. Het is 
veiliger dan uw handen te gebruiken en bevrijdt 
beide handen om de machine te bedienen. 
 
Bescherm U tegen elektrische schokken.  Tij-
dens het gebruik van elektrisch gereedschappen, 
vermijd contact met geaarde artikelen (vb. buizen, 
radiators, haardplaten, pinnen, ijskasten, enz.).  
Het is aanbevolen waar mogelijk om een verlies-
stroomschakelaar te gebruiken op het stopcontact.  
 
Blijf waakzaam. Volledige mentale waakzaamheid 
is altijd vereist wanneer men met een machine 
werkt.  Gebruik een gezond verstand.  Gebruik de 
machine nooit wanneer vermoeid of onder de in-
vloed van alcohol of drugs.  
 
Trek de stekker uit het stopcontact.  Trek de 
stekker uit het stopcontact wanneer  het gereed-
schap niet in gebruik is, voor afstellingen en voor 
onderhoud. 
 
Verminder het risico van onopzettelijke starten. 
Vergewis u ervan dat de schakelaar in de UIT posi-
tie staat voor u de stekker terug in het stopcontact 
plaatst. 
 
Laat nooit een draaiende machine onbeheerd 
achter.  Schakel de machine uit and trek de stek-
ker uit het stopcontact tussen taken.  Verlaat de 
machine niet voor ze tot een volledige stilstand 
komt. 
 
Misbruik de stroomtoevoer kabel niet.  Verplaats 
het gereedschap en doe de  stekker uit het stop-
contact niet door de kabel van de stroomtoevoer te 
trekken.  Bewaar de stroomtoevoer kabel van hitte, 
olie en scherpe voorwerpen.  Indien de stroomtoe-
voer kabel beschadigd is, laat het vervangen wor- 
den door de fabrikant of iemand die bekwaam is 
om de taak uit te voeren. 
 
Controleer beschadigde onderdelen. Alvorens 
de machine verder te gebruiken moet men een 
veiligheid of onderdeel dat eventueel beschadigd  
 
 
 

werd zorgvuldig controleren om te zien dat het nog 
werkt en zijn oorspronkelijke functie nog kan uitoe-
fenen. Controleer de uitlijning en bevestiging van 
bewegende onderdelen, of ze gebroken zijn, en 
andere omstandigheden die hun bewerking kunnen 
beïnvloeden. Een veiligheidskap of ander onder-
deel (vb. schakelaar) dat beschadigd is moet her-
steld of vervangen worden voor gebruik. 
 
Houd veiligheidskappen in plaats en in goede 
staat. 
 
Onderhoud uw gereedschappen goed.  Houd uw 
gereedschappen scherp en  proper voor de beste 
en veiligste prestaties.  Volg de instructies voor het 
smeren en het veranderen van accessoires.   
 
Gebruik het juiste verlengsnoer. Vergewis u er-
van dat het verlengsnoer in goede staat is.  De 
geleiderdiameter moet aangepast zijn aan de 
stroomsterkte vermeld op het identificatieplaatje 
van  de machine.  Een ondermaats snoer zal de 
spanning verlagen met vermogenverlies en over-
verhitting tot gevolg.  Uw verlengsnoer moet voor-
zien zijn van een aardegeleider.  Herstel of vervang 
beschadigde verlengsnoeren en houd ze op een 
veilige afstand van warmte, olie en scherpe randen. 
 
Gebruik aanbevolen accessoires.  Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing voor de  aanbevolen accessoi-
res.  Het gebruik van ongeschikte accessoires kan 
leiden tot verwonding en het ongeldig maken van 
de garantie. 
 
Verwijder instellingssleutels en moersleutels.  
Maak een gewoonte om sleutels en  instellingssleu-
tels te verwijderen alvorens de machine te gebrui-
ken. 
 
Niet te ver reiken.  Bewaar altijd goed uw even-
wicht. 
 
Gebruik het juiste gereedschap.  Forceer een 
gereedschap of onderdeel niet om een taak te 
doen waarvoor het niet ontworpen is. 
 
Forceer de machine niet.  Ze zal haar taak beter 
en veiliger uitvoeren met de snelheid waarvoor ze 
is ontworpen. 
 
Laat uw gereedschap hersteld worden door een 
gekwalificeerde persoon. Het gereedschap is 
gefabriceerd volgens de relevante veiligheidsvoor-
schriften. Herstellingen zouden moeten uitgevoerd 
worden door bekwame personen met gebruik van 
originele onderdelen. Het negeren van dit kan ern-
stige verwondingen veroorzaken. 
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BIJKOMENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
VOOR VLAK- & VANDIKTEBANK 
 
Opgelet!  De waarschuwingen in deze gebruiks-
aanwijzing kunnen niet alle mogelijke omstandig-
heden en situaties dekken. Gebruik altijd een ge-
zond verstand. 
 
1. Vergewis u ervan dat de machine stevig op de 

vloer staat en dat het voldoende recht en sta-
biel is alvorens ze te gebruiken.  
 

2. Controleer het werkstuk voor het uitpuilen van 
nagels, schroeven of iets die de machine kan 
beschadigen. 

 
3. Vergewis u ervan dat alle onderdelen van de 

machine correct ingesteld zijn alvorens de ma-
chine te gebruiken. 

 
4. Vraag hulp van een andere persoon of maak 

gebruik van een steun tijdens het werken met 
lange werkstukken.  

 
5. Sta nooit achter het werkstuk tijdens de aan-

voer van het werkstuk in de machine; een te-
rugslag kan gebeuren en het werkstuk zou ge-
worpen worden in de richting van aanvoer. 

 
6. Bewerk de machine nooit indien de messen bot 

of beschadigd zijn.  Scherpe messen zijn veili-
ger en leiden tot betere resultaten. 

 
7. Gebruik de machine enkel om hout te verwer-

ken.  De machine is niet ontworpen voor ande-
re materialen. 

 
8. Schaaf altijd in veelvoudige en lichte bewegin-

gen in plaats van overbodige en diepe sneden.  
 

9. Probeer nooit een ingegrepen werkstuk te be-
vrijden terwijl de schakelaar nog aan en de 
stekker nog in het stopcontact is. 

 
10. Reik absoluut nooit binnen het schaafmes en 

het deksel niet opendoen terwijl de machine 
nog aan is en/of terwijl de stekker nog in het 
stopcontact is. 

 
11. Schaaf nooit werkstukken met een lengte min-

der dan 7” en met een dikte minder dan ¼”.  
 
12. Draag altijd oorbeschermers tijdens het gebruik 

van de machine. 
 
 

 
 
 

WERKPLAATS VOORWAARDEN 

Algemene Voorwaarden 
 
1. Elektrische aansluiting: Stabiele spanning: 

0.9-1.1 van nominale spanning. 
Frequentie: 0.99-1.01 van nominale fre

 quentie 
voortdurend; 0.98-1.02 korte tijd 

 
De aansluiting naar de stroomtoevoer moet 
maximum 16A verzekering hebben. 
 
Elektrische voorraad die beschermingsap-
paraten hebben om te weinig of te veel vol-
tage, te veel stroom en een resterende 
stroom apparaat met maximum resterende 
stroom van 0.03A. 

 
2. Bovenzee hoogte niet boven 1000m. 

Maximum kamer temperatuur is +40°C. 
Minimum kamer temperatuur niet minder 
dan +5°C. 
Berging en transport temperaturen van  
-25°C ~+55°C. 
Vochtigheid niet boven 50% op een maxi-
mum temperatuur van +40°C, hoger voch-
tigheid mag toegelaten worden op een lager 
temperatuur (vb. 90%@20°C). 

 
 
Vloerbelasting 
 
Deze machine heeft een redelijk groot gewicht op 
een kleine vloeroppervlakte. De meeste werkhuis-
vloeren zullen geschikt zijn voor het gewicht van de 
machine. Sommige vloeren zullen misschien bij-
komende versteviging nodig hebben. Raadpleeg 
een architect of ingenieur indien u nog twijfelt over 
de sterkte van uw vloer.  
 
Zet de machine vast op de vloer om zeker te zijn 
dat het voldoende recht en stabiel staat. 4 gaten 
zijn voorzien in de basisplaat van de machine om 
dit te doen. 
 
 
Werkruimte 
 
Richt uw werkruimte in met voldoende afstand tus-
sen de machines en andere obstakels om het veilig 
werken met iedere machine toe te laten zonder 
beperkingen. Hou rekening met de bestaande en 
voorziene behoefte aan machines, de grootte van 
de te bewerken werkstukken en plaats voor bijko-
mende werktafels. Plaats de machines zodanig ten 
opzichte van elkaar dat u efficiënt kunt werken. 
Voorzie voldoende plaats om uw machines op een 
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veilige manier te kunnen bedienen in alle omstan-
digheden.  
 
 
Verlichting en Stopcontacten 
 
Verlichting moet helder genoeg zijn om schaduwen 
te vermijden en overbelasting van de ogen te voor-
komen. Elektrische leidingen moeten  erop voor-
zien zijn  om het gelijktijdig gebruik van verschillen-
de machines aan te kunnen. Stopcontacten moeten 
voldoende dichtbij elke machine zijn om het gebruik 
van verlengsnoeren die de gangen belemmeren te 
vermijden. Hou rekening met de plaatselijke regle-
mentering bij de installatie van nieuwe verlichting, 
stopcontacten en elektrische leidingen. 
 
 
 

Stofzuigers  
 
Als regel moet deze machine voorzien zijn van een 
stofafzuiging tijdens het gebruik. Een tijdsuitstel-
lend stopcontact is beschikbaar als een accessoire. 
Bovendien moet de prestatie van de stofzuiger vol-
doende zijn om een goede afzuiging met een 
maximum luchtsnelheid van 20m/sec op de aan-
sluiting te bereiken. 
 

Lees de gebruiksaanwijzing alvo-
rens de machine samen te stellen 
en te gebruiken. Maak u bekend 
met de machine en zijn gebruik 
alvorens ermee te werken.  Het 

negeren van veiligheidsvoorschriften en ge-
bruiksaanwijzingen kan ernstige persoonlijke 
verwondingen veroorzaken.

 
 
 
 
 
 
 
 



      
UW VLAK- & VANDIKTEBANK LEREN KENNEN 

 
 
Controles en componenten 

 
 
1. Haaksgeleider  
2. Schaafafvoer 
3. Schaafaanvoer 
4. Geleiderail  
5. Tafel vergrendeling 
6. Afdekplaat 
7. Beschermingsarm 
8. Afstelknop voor beschermingsplaat 
 
 
 

 
 
9. Stofuitlaat 
10. Vandiktebank vergrendelhendel  
11. Doorlaathoogte draaiwiel 
12. Schakelaar  
13. Vandiktetafel 
14. Frictiewiel vergrendelhendel 
15. Vlakbank afstelknop 



      
ELEKTRISCH SYSTEEM 
 
Schakelaar 
 
Schakel de machine AAN met gebruik van de klei-
ne groene knop A.  Schakel de machine UIT met 
gebruik van de rode knop die tegelijkertijd de 
noodstop functie dient. Het moet ontgrendeld wor-
den alvorens de machine te gebruiken. Draai de 
noodknop in de richting van de klok om het te ont-
grendelen. 
 
De hoofdschakelaar wordt ook automatisch uitge-
schakeld in geval van een overbelasting.  
 

 
 
Limiet Schakelaar 
 
Uw machine is uitgerust met 2 veiligheidslimiet 
schakelaars.  De schaafspindel zal enkel werken 
wanneer: 
- de vlakbank tafels gesloten zijn (limiet schake-

laar SQ1) 
- de stofuitlaat gericht is naar boven (limiet scha-

kelaar SQ2) 
 

 
 
 

UITPAKKEN  

 
De vlak- & vandiktebank is verscheept door de fa-
brikant in een zorgvuldig verpakte kist. Indien u 
ontdekt dat de machine beschadigd is bij levering, 
onmiddellijk contact opnemen met uw dealer.  
Wanneer u compleet tevreden bent met de conditie 
van uw levering, moet u de onderdelen van de ma-
chine inventariseren. 
 
 
 

De vlak- & vandiktebank is een zware 
machine. Overbelast uzelf NIET tijdens 
het uitladen of het verplaatsen van uw 
machine. U zult hulp en gereedschap 
nodig hebben. Ernstige persoonlijke 
verwondingen kunnen gebeuren indien 
u geen veilige verplaatsingsmethodes 

gebruikt. 
 
Waarschuwing! 
Gebruik nooit de werktafel om de 
machine op te heffen tijdens het 
uitladen! 

 
Riemen en ketens kunnen enkel vastgemaakt wor-
den aan de basis! 
 

 
 

Opgelet! 
Vergewis u ervan dat het hefappa-
raat een voldoende capaciteit heeft 
en dat de lading niet zijwaarts kan 
glijden! 

 
Uitlading kan uitgevoerd worden met gebruik van 
een:  - heftruck 
 - transpalet 
 - kraan 
 
Het is aanbevolen de machine van de palet te ver-
plaatsen met gebruik van de optionele rolwagen. 
De rolwagen moet eerst vastgemaakt worden aan 
de machine. 
 

 
    

Waarschuwing! 
Sommige metalen onderdelen 
hebben scherpe randen. Kijk de 
randen van de metalen onderde-

len goed na voor ze te gebruiken. Het nalaten 
om dit te doen kan verwondingen veroorzaken. 
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Reinigen 
 
De oppervlakten die niet geverfd zijn, zijn bedekt 
met een lichte olie om ze te beschermen tegen 
corrosie tijdens het schepen. Verwijder deze Voor 
optimale prestatie van uw machine, vergewis u 
ervan dat alle bewegende onderdelen en glijdende 
oppervlakten beschermende laag met een reini-
gingsmiddel of ontvetter. Om ze grondig te reinigen 
is het mogelijk dat sommige onderdelen verwijderd 
moeten worden. zijn gereinigd. Vermijd gebruik van 
chlorine-gebaseerd middelen die de geverfde op-
pervlakten kunnen beschadigen. 

 
Waarschuwing! 
Gebruik geen benzine of andere aard-
olieproducten en rook niet tijdens het 
gebruik van reinigingsmiddelen omwil-
le van brand en explosiegevaar.   

 
Veel van de producten gebruikt om machines te 
reinigen zijn giftig. Werk altijd in goed verluchte 
ruimtes ver van potentiële ontstekingsbronnen 
wanneer u met vluchtige stoffen werkt. Wees zorg-
vuldig in het wegwerpen van de gebruikte poets-
doeken om brandgevaar en milieubezoedeling te 
voorkomen. 
 
Onderdelen Inventaris 
 
Nadat alle onderdelen verwijderd zijn van de kist 
moet u de volgende hebben: 
 
• Vlak- & vandiktebank eenheid  
• Beschermingsplaat eenheid 
• Geleider & geleiderails 
• Duwstokje 
• Meskop meter 
• 3mm sleutel 
• 10mm steeksleutel 
• Ijzerwaren 
 
 

MONTEREN 

 
Monteren van de beschermingsarm  
 
1. Draai de M10x100 hex schroef met afstands-

ring D (afbeelding 5) om de beschermingsarm 
op de afvoertafel te monteren (afstandsring en 
moer onder de afvoertafel).  

 
2. Schuif de afdekplaat C in de afdekplaathouder 

O. 
 

3. Stel de 3 ster schroeven af om de bescher-
mingsarm vast te maken.  
 

 
 
4. Monteer de spindel veiligheidsdeksel (onder 

afdekplaat) op de machine kader met 4 schroe-
ven M6x30. 

 
Monteren van de geleider 
 
1. Draai de 2 vierkante moeren op het einde van 

de afvoertafel los. 
 
2. Schuif de geleiderail E (afbeelding 6) over de 2 

vierkante moeren. 
 
3. Draai de 2 hex schroeven onder de aanvoerta-

fel vast om de geleiderail vast te maken.  
 

4. Schuif de geleider langs de geleiderail van de 
rechterkant van de rail. 

 
5. Draai de M10x30 ster schroeven F vast om de 

geleider in de gewenste positie vast te maken. 
 

6. Vergewis u ervan dat de spindel bedekt is door 
de veiligheidsdeksel G. 

 

 
 
Eindelijk, monteer de grote duwknop op de hoofd-
schakelaar. 
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BEDIENEN 

 
ALGEMENE INFORMATIE 
 
Veiligheidsvoorschriften 
 
Alvorens de machine te gebruiken, controleer dat: 
• alle noodzakelijke veiligheidsdeksels juist inge-

steld zijn. 
• alle schroeven van de meshouders vastge-

draaid zijn op minimum 15Nm. 
• scherpe schaafmessen altijd in gebruik zijn om 

beschadiging in het geval van terugslag te ver-
minderen. 

• individuele terugslag veiligheidsdeksels kunnen 
vrij bewegen en terugvallen op hun aanvanke-
lijke positie nadat ze worden opgetild.  

• aanvullende hulpstukken gebruikt zijn tijdens 
het schaven van korte en smalle werkstukken. 

 
Resterende risico’s  
De volgende risico’s blijven echter bestaan tijdens 
het werken met de vlak- & vandiktebank ondanks 
de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften: 
• gevaar van verwonding tijdens het veranderen 

van de schaafmes. 
• gevaar van verwonding wegens contact met de 

draaiende schaafspindel. 
• gevaar van verwonding wegens uitgeworpen 

werkstukken. 
• gevaar van verwonding wegens terugslag van 

werkstukken. 
• gevaar voor uw oren wegens hoog lawaai ni-

veau.  
• gevaar voor uw gezondheid wegens stofuitlaat 

tijdens het werken vooral tijdens het verwerken 
van beuk en eik. 

 
Werktechnieken 
 
Toegelaten werktechnieken: 
• het schaven van de brede kant van een werk-

stuk. 
• het schaven van de smalle kant van een werk-

stuk. 
• het schaven van de randen van een werkstuk 

op een hoek. 
• het schaven van maximum 2 werkstukken tege-

lijkertijd.  
 

Alle werktechnieken apart van de bovengemelde 
zijn beschouwd als onjuist en dus niet toegelaten. 
 
 
Verboden werktechnieken: 
• down-cut jointing (spindel draait in dezelfde 

richting als de aanvoer).  

• insertion cuts (werkstukken zijn niet geschaafd 
langs de volledige lengte).  

• verbinding van zwaar gebogen werkstukken. 
• rabat schaven op het einde van de schaafspin-

del. 
• vandikteschaven van veelvoudige werkstukken 

van verschillende diktes. 
 
 

INSTELLEN 

 
Vlakbank beschermingsplaat 
 
De vlakbank beschermingsplaat bevat een afdek-
plaat H, de beschermingsarm J en de afdekplaat-
houder C. 
 
De hoogte en breedte van de beschermende rail is 
voortdurend afstelbaar. 
 
Hoogte afstelling (arm schuinafstelling): ster 
schroef L 
 
Breedte afstelling: ster schroef M 
 
Afstelling van afdekplaat: ster schroef N 
 

 
 
De heel beschermingsplaat kan gemakkelijk ver-
wijderd worden na het losdraaien van de schroef P.  
De volledige oppervlakte van de vlakbank is dus 
bruikbaar. 
 
Achterste schaafspindel deksel 
 
Dit spindel veiligheidsdeksel Q moet altijd over de 
schaafspindel gepositioneerd worden. 
 
Indien noodzakelijk, stel in nadat de 2 hex schroe-
ven R losgedraaid zijn. 
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Instellen van de vlakbank 
 
Instellen van de aanvoertafel 
Maak de tafelvergrendeling S (afbeelding 9) los.  
Draai de afstelknop T tot u de gewenste waarde op 
de schaal U ziet (maximum 4mm). 
 
Maak de tafelvergrendeling terug vast. 
 

 
 
Instellen van de afvoertafel 

 
Opgelet!   
De hoogte van de afvoertafel is 
ingesteld door de fabrikant.  Ge-
bruikers hoeven het niet zelf in te 
stellen.  

 
Na het bewerken van de machine moet soms de 
afvoertafel afgesteld worden. 
 
1. Draai de 2 hex moeren in de afstelknop W los 

(afbeelding 10). 
 
2. Open de tafelvergrendeling V (afbeelding 10) 

en stel in door de afstelknop te draaien (afstel-
knop is niet zichtbaar in afbeelding). 

 
3. Plaats een rechte lat op de afvoertafel en stel 

de tafel in tot het 0.1mm lager is dan de 
schaafmes. 

 

4. Maak vervolgens de tafelvergrendeling vast.  
Draai ook de 2 hex moeren in de afstelknop 
vast. 

 

 
 
Richten van de afvoertafel 
 
1. Verwijder de riembescherming om de schaaf-

spindel veilig te kunnen draaien. 
 

2. Draai de schaafspindel tot het op de hoogste 
punt van de rotatie komt te staan (afbeelding 
11). 

 

 
3. Leg een rechte lat zodanig op de afvoertafel dat 

het uiteinde boven het mes komt te liggen. 
 

 
 
4. Indien de afvoertafel juist ingesteld is, zal de lat 

ternauwernood het schaafmes raken op het 
hoogste punt van de rotatie (afbeelding 12).  
Controleer of de hoogte van de afvoertafel aan 
deze voorwaarde voldoet.  
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5. Indien het noodzakelijk is om de hoogte van de 
afvoertafel in te stellen, maak de afvoertafel-
vergrendeling los en stel de hoogte in door de 
afstelknop onder de tafel te draaien. 

 
6. Wanneer de hoogte van de afvoertafel juist 

ingesteld is, vergewis u ervan dat de tafel terug 
vergrendeld is. 

 
Instellen van de aanvoertafel 
 
1. Vergewis u ervan dat de afvoertafel ingesteld is 

zoals eerder vermeld. 
 
2. Leg een rechte lat halfweg tussen de afvoerta-

fel en de aanvoertafel. 
 
3.  Maak de aanvoertafel vergrendeling los en stel 

de aanvoertafel zodanig in dat het even ligt met 
de afvoertafel (afbeelding 12).  De aanvoertafel 
en afvoertafel moeten dezelfde hoogte hebben. 

 
4. Vergrendel de aanvoertafel in zijn plaats. 

 
5. Zet de wijzer op “0” op de diepte aanwijzer (af-

beelding 9). 
 

 
 

Opgelet! 
De hoogte van de afvoertafel en de 
aanwijzer op de aanvoertafel zijn 
ingesteld door de fabrikant.  Ge-
bruikers hoeven ze niet zelf in te 
stellen. 

 
 

Omschakelen van vlakbank naar vandiktebank 
 
Waarschuwing! 
Verwijder de geleider alvorens te 
omschakelen. 
 
 

1. Maak de tafelvergrendeling X op de afvoertafel 
los en trek het zo ver mogelijk uit. 

 
2. Hef de afvoertafel op. 

 

 
 
3. Vergewis u ervan dat de tafel volledig gekan-

teld is. 
 
4. Kantel de aanvoertafel in dezelfde manier. 

 
5. Hef vervolgens de stofuitlaat Y op om de mes-

kop te bedekken. 
 

6. Maak het frictiewiel vergrendeling x los (duw 
naar boven). 

 
7. Volg de omgekeerde orde tijdens het dichtdoen 

van de vlakbank. 
 
Aandacht! 
Vergewis u ervan dat de vandikte-
bank tenminste 160 mm onder de 
schaafspindel ligt. 
 

 

 
 
Instellen van de vandiktebank hoogte 
 
1. Meet de dikte van uw werkstuk. 

 
2. Maak de vergrendelhendel Z die de vandikte-

bank vastklemt, los. 
 
3. Vervolgens hef de vlakbank met gebruik van 

het draaiwiel a naar de gewenste hoogte. 
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Aandacht! 
Maximum schaafdiepte: 2mm 
 
4. Maak de vergrendelhendel Z terug vast om de 

vandiktebank te klemmen. 
 
Aandacht! 
De maximum schaafdiepte is afhankelijk van: 

 
• de breedte van het werkstuk 
• de type van hout (hardhout of zachthout) 
• de vochtigheid van het hout 
• de aanvoersnelheid 
• het schaafmes 
• de motor capaciteit van uw machine 

 
 
Combinatiegeleider 
 
Draaien 
1. Maak de hendels b & c los. 
2. Stel de gewenste hoek in. 
3. Maak de hendels b & c terug vast. 
 

 
 
Glijden 
1. Draai de ster schroef d los. 
2. Schuif de geleider naar de gewenste positie. 
3. Draai de ster schroef d terug vast. 
 
 
 

Instellen van de geleider zodat hij evenwijdig is met 
de tafel 
1. Maak de 2 hendels b los. 
2. Stel de afstand tussen de geleider en tafel in. 
3. Maak de 2 hendels b terug vast. 
 
Achter schaafspindel deksel 
Het veiligheidsdeksel e moet altijd boven de 
schaafspindel gepositioneerd worden.  Indien 
noodzakelijk, stel in na het losdraaien van de 2 
klem schroeven f. 
 

 
 
Werktechnieken 

 
Waarschuwing! 
Plaats uw hand nooit op het werk-
stuk boven de schaafspindel. 
 
 

Vlakschaven  
Dek de volledige oppervlakte met de afdekplaat A 
en zet het slechts een beetje hoger dan de dikte 
van het werkstuk. 
 
Voor werkstukken van 75mm dikte en boven, ver-
plaats de afdekplaat op het werkstuk en laat het 
rusten op de vlakbank. 
 

 
 
Uw handen moeten plat op uw werkstuk liggen en 
duw ze voorwaarts naar de aanvoertafel.  Laat uw 
handen dan glijden over de afdekplaat één voor 
één.  Zodra dat het mogelijk is, duw uw werkstuk 
met beide handen verder op de aanvoertafel.  
Breng de plank over de afdekplaat terug in start 
positie. 
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Vergewis u ervan dat uw handen geplaatst zijn op 
het werkstuk in a gesloten positie met de duimen 
tegen de gesloten handen. 
 
Haaksschaven van randen 

 
Aandacht! 
Om precies te kunnen schaven, 
gebruik enkel gelijkmatig gegroeid 
hout zonder knoesten. 
 

Laat de afdekplaat rusten op de vlakbank en dek 
de schaafspindel met het veiligheidsdeksel behalve 
het werkstuk. 
 
Duw het werkstuk tegen de geleider en schaaf ge-
lijkmatig over de schaafspindel. 
 
Zodra dat het werkstuk ver genoeg op de aanvoer-
tafel ligt, gebruik uw linkerhand om het over de 
schaafspindel te leiden in een vloeiende beweging. 
 

 
 
Schuinschaven van randen 
 
Zet het veiligheidsdeksel zoals getoond in afbeel-
ding 22. 
 

 
 
Zet de geleider naar de gewenste hoek en doe 
verder zoals vermeld in de paragraaf over “schaven 
van randen”. 
 
Om te voorkomen dat het werkstuk wegglijdt, duw 
het voornamelijk tegen de geleider en slechts 
zachtjes tegen de vlakbank. 
 
Schaven van kleine werkstukken 
 
Tijdens het schaven van kleine werkstukken, ge-
bruik een duwstokje A en een duwblokje B. 
 
Het duwblokje moet niet dikker zijn dan het werk-
stuk. 
 

 
 
Schuinschaven van kleine werkstukken 
 
Een speciaal hulpstuk moet altijd gebruikt worden 
om kleine en smalle werkstukken schuin aan te 
schaven. 
 
Dit hulpstuk kan eveneens gebruikt worden om 
lange werkstukken schuin te schaven. 
Verbind het hulpstuk aan de geleider.  Breng de 
beschermingsarm volledig naar beneden zodat het 
in contact komt met het hulpstuk. 
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Vandikteschaven 
 
1. Stel de hoogte in alvorens te vandikteschaven 

(zie het hoofdstuk in verband met “instellen van 
vandiktebank hoogte”). 

 
2. Schakel de aanvoer in door de transmissie 

hendel C te heffen en los te maken. 
 

3. Schuif het werkstuk in de machine totdat het 
wordt gegrepen door de aanvoerrollen.  

 
4. Indien een probleem ontstaat tijdens het van-

dikteschaven (vb. uitpuilende knoest/nagel of 
het werkstuk wordt te schuin geschaafd), sluit 
de aanvoer onmiddellijk uit. 

 

 
 
Een maximum van 2 werkstukken kunnen ge-
schaafd worden tegelijkertijd.  Die moeten geduwd 
worden van elke einde van de aanvoerrol. 
 

 
 
 

ONDERHOUD 

 
Waarschuwing! Trek de stekker altijd 
uit de machine alvorens onderhoud uit 
te voeren om ernstige verwondingen te 
vermijden. 
 

Het nalaten om de aanbevolen onderhoud te doen 
kan de garantie ongeldig maken. 
 
 
Algemeen onderhoud 
 
Reinigen 
Het dagelijkse reinigen van de machine (vooral de 
tafel oppervlakten) van stof en schaafmeel is aan-
bevolen.  Het noodzakelijke reinigingsmiddel en  
verzorgingsproducten zijn beschikbaar als acces-
soires. 
 
Terugslagdeksels j (afbeelding 27) 
Verwijder sporen van hars indien nodig.  De dek-
sels moeten terug in plaats vallen door hun eigen 
gewicht nadat ze opgetild zijn.  
 
Controleer telkens dat ze goed functioneren alvo-
rens te gebruiken. 
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Aanvoerrollen k (afbeelding 27 & 28) 
Verwijder sporen van hars op een maandelijks ba-
sis of wanneer groeven/markeringen beginnen te 
verschijnen in de werkstukken of in het geval van 
slechte aanvoer. 
 

 
 
Transmissie (afbeelding 28) 
Vergewis u ervan dat de ketting m voldoende ge-
smeerd is (met normale machine vet).  Het frictie-
wiel n wordt versleten over tijd en moet vervangen 
worden indien noodzakelijk. 
 
 
Vervangen van de schaafmessen 
 
Controleren van het schaafmes hoogte 
De schaafmessen moeten regelmatig vervangen 
of afgesteld worden.  Afstellingen moeten zo pre-
cies mogelijk zijn met een tolerantie tussen 1-1.1 
mm zodat de messen langer scherp blijven. 
 
Messen die onjuist ingesteld zijn kunnen de 
schaafspindel uit evenwichtig brengen, zijn levens-
duur verminderen en kunnen de kwaliteit van het 
schaven negatief beïnvloeden.  
 
1. Verwijder het deksel van de schaafspindel. 

 
2. Draai zorgvuldig de schaafspindel tot één van 

de messen op het hoogste punt van de rotatie 
komt te staan. 
 

3.  Controleer de meshoogte door gebruik van de 
schaafmes geleider. De geleidereinden moeten 
stevig zitten op het schaafmes. Het mes zou 
ternauwernood de inkeping (in het midden van 
de geleider) raken indien het juist ingesteld is. 

 
 
 
 

 
 
Veranderen van de schaafmessen 
1. Verwijder het deksel van de schaafspindel. 

 
2. Draai zorgvuldig de meskop tot de eerste mes 

op de hoogste punt van de rotatie komt te 
staan. 

 
3. Draai alle meshouder schroeven p los van een 

mes. 
 

4. Verwijder de meshouder q en het schaafmes r 
(één voor één). 
 

5. Herhaal deze werkwijze voor alle schaafmes-
sen. 

  
6. Keer de schaafmessen om (indien slechts één 

kant gebruikt is). 
 

7. Reinig, zo grondig mogelijk, de schaafmessen, 
meshouders en schaafspindel van sporen van 
hars. 
 

8. Plaats de schaafmessen en meshouders terug 
en draai de schroeven aanvankelijk slechts 
zachtjes aan. 

 
9. Controleer de hoogte van het schaafmes (zie 

“Controleren van de schaafmes hoogte”). 
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10. Draai de jack schroeven s om de hoogte van 

het schaafmes in te stellen. 
 

11. Eindelijk, draai alle meshouder schroeven p 
vast. 

 

 
 
Drijfriemen 
 
De spanning van de drijfriem kan losser worden 
over tijd. Indien dit gebeurt, de riem moet terug 
aangespannen of vervangen worden.  Controleer 
de riem op een maandelijks basis voor barsten of 
scheuren.  Vervang de riem indien noodzakelijk. 
 
Draai de motor bevestigingsbouten t los. 
 
De motor kan de riem spannen door zijn gewicht.  
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BEDRADINGSSCHEMA  
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PROBLEMEN OPLOSSEN 

 
Waarschuwing! 
Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot de vlakbank of vandiktebank tot een stilstand komt 
alvorens onderhoud uit te voeren en problemen op te lossen.  Om ernstige verwondingen en be-

schadiging naar de vlakbank & vandiktebank te voorkomen, onderhoud en herstellingen moeten enkel door 
een gekwalificeerde elektricien uitgevoerd worden. 
 
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK MOGELIJKE OPLOSSING 
Motor is traag of zwak. • Netspanning te laag. 

 
• Windingen zijn verbrandt of onder-

broken. 
• Schakelaar is defect. 
• Stroomnet is overbelast met appara-

ten, lichten of andere elektrische 
toestellen. 

 

• Vraag een spanningcontrole aan van 
het plaatselijke energie bedrijf. 

• Controleer/Herstel de motor. 
 
• Vervang de schakelaar. 
• Gebruik geen ander apparaat of elek-

trisch toestel op hetzelfde netwerk tij-
dens het gebruik van deze machine. 

Motor oververhit. • Motor is overbelast. 
 

• Schaafmessen zijn bot. 
 

• Vraag een spanningcontrole van het 
plaatselijke energie bedrijf. 

• Vervang de schaafmessen. 

Het werkstuk is verbrandt of 
de motor wordt vertraagt tij-
dens het schaven. 
 

• Schaafmessen zijn bot. 
• Werkstuk is gebogen.  

• Slijpen of vervang de schaafmessen. 
• Vervang het werkstuk.  

Draaiwielen om hoogte in te 
stellen zijn moeilijk om te 
draaien.  
 

• Stof heeft verzameld op de mecha-
nismes binnen de basis.  

• Reinig en smeer de mechanismes bin-
nen de basis.  

Vlakbank & vandiktebank 
trillen overbodig. 

• Vloer oppervlakte is niet gelijk.   
 

• V-riem is beschadigd. 
• Schaafmes is beschadigd. 
• Losse bouten, schroeven of moeren.  
 

• Plaats de machine op een even opper-
vlakte. 

• Vervang de V-riem. 
• Vervang het schaafmes. 
• Draai alle ijzerwaren vast. 

Vlakbank & vandiktebank 
starten niet. 

• Stekker zit niet in het stopcontact. 
• Zekering of automaat voor kortslui-

ting is onderbroken. 
• Kabel of schakelaar is beschadigd. 

 

• Steek de stekker in het stopcontact. 
• Vervang zekering of herzet automaat 

voor kortsluiting. 
• Vervang kabel of schakelaar. 

Schakelaar werkt niet. 
 

• Schakelaar contacten zijn verbrandt. 
 
 
• Capacitor is defect. 
• Kabel verbindingen zijn los of be-

schadigd. 
 

• Vervang de schakelaar en vraag een 
spanningcontrole aan van het plaatselij-
ke energie bedrijf. 

• Vervang de capacitor. 
• Controleer/Herstel de kabel verbindin-

gen. 

Motor stopt of zekeringen/ 
automaten voor kortsluiting 
branden/openen regelmatig. 

• Motor is overbelast. 
 

• Zekeringen of automaten voor kort-
sluitingen hebben een verkeerde 
waarde of zijn beschadigd. 

• Bot schaafmes. 
• Schakelaar is beschadigd. 
• Werkstuk is te snel aangevoerd. 
 

• Vraag een spanningcontrole van het 
plaatselijke energie bedrijf. 

• Vervang zekeringen of automaten voor 
kortsluiting. 
 

• Vervang het schaafmes. 
• Vervang de schakelaar. 
• Voer werkstuk langzamer aan. 
 

Schaafspindel is lawaaierig 
tijdens gebruik. 

• Motor is los of defect. • Controleer/Herstel de motor. 



      
ONDERDELENLIJSTEN & AFBEELDINGEN  

 
 



 www.tendotools.com 21

 
 



 www.tendotools.com 22 



 www.tendotools.com 23

 
 



 www.tendotools.com 24

 



 www.tendotools.com 25

 



 www.tendotools.com 26
 



 www.tendotools.com 27

 



 www.tendotools.com 28

 
 



 www.tendotools.com 29

 
 
 


