
Handleiding draadsnijmachine uit de 
hand 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 
 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 

gevarenzone rond het toestel. 
 Werk met dit gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar.  De machine kan vonken 

veroorzaken die stof of dampen tot ontsteking kunnen brengen. 
 Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. 
 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 

bewerking stil en trek de stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt 
onbedoeld starten van het gereedschap. 

 Draag geen ruimzittende of loshangende kledij of juwelen terwijl je werkt met de machine. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 
 Monteer de juiste draadsnijkop in de achthoekige houder van de reductiegeleider.  
 Monteer de pijpklem met geleidingsstang op de te bewerken buis.(zie tekening) 
 Controleer de spanning (230V) van het stopcontact.  
 Steek de stekker in een geaard stopcontact. Gebruik, indien nodig, een geaarde 

verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm².  
 Test de machine in links en rechtsdraaiende beweging. Kies eerst de gewenste 

richting met de zwarte selectiepal bovenop de reductiekast en start dan pas de motor 
door de schakelaar op het handvat in te drukken. 
 

Werken 
 Plaats het toestel, over de geleidingsstang van de pijpklem, met de snijkop aan het 

begin van de te bewerken buis.(zie tekening) 
 Start de machine, druk de snijkop tegen de buis aan en het draadsnijden zal 

aangevat worden. 
 Vanaf het moment dat de snijkop het materiaal raakt, dient deze overvloedig met 

snijolie te worden afgekoeld. Zonder deze smering kan er geen kwalitatief werk 
geleverd worden en zullen de messen snel defect zijn. 

 Aan het einde van de te snijden schroefdraad, dient men de machine stil te leggen en 
de selectiepal van de draairichting te verzetten. Start het toestel nu opnieuw en de 
snijkop zal terugkeren naar het uiteinde van de buis. 

 
Stopzetten  

 Zorg ervoor dat de draadsnijkop los is van de te bewerken buis en laat de schakelaar op de 
handgreep los. 

 Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen. 
 Na gebruik dient het toestel gereinigd te worden. Dit kan door middel van een droge katoenen 

doek, zodat er geen restanten van de snijolie achterblijven. 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


