
Hvis blandemaskiner anvendes i væsentligt
omfang, skal belastningerne ved opskovling
reduceres ved hjælp af transportør, trans-
portsnegl, hejseværk med spand o.l.

Maskiner med benzinmotor må kun bruges
indendørs, når rummene er godt ventilerede.
Glittemaskiner med roterende skiver eller
propeller er sikret således:
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• Roterende skiver eller propeller skal være
afskærmet, så ingen del af en fod kan nå
ind i farezonen.

• Maskinen skal have holdegreb (dødmands-
knapfunktion). Maskinbevægelsen må kun
kunne ske, så længe betjeningsorganet på-
virkes.

• På en benzindreven maskine skal starteren
kunne aktiveres, mens man holder på hol-
degrebet på styrestangen. 

Vibratorer til fordeling af våd beton i forme
og afretning af gulve og etageadskillelser dri-
ves af lavspændingsmotorer gennem trans-
formere.
Det kan være nødvendigt at begrænse ar-
bejdstiden, hvis vibrationsniveauet er højt.
En god vedligeholdelse er forudsætning for,
at vibrationsdæmpningen fungerer effektivt.
Hvor vibratormotoren er indbygget i appara-
tet, bør der være en afbryder på betjenings-
håndtaget.
Efterlad ikke en stavvibrator med tændt
motor.
Har vibratoren ingen afbryder i håndtaget,
skal den tages med hen til afbryderen eller
anbringes i et stativ eller sikres på anden
måde, indtil den er standset.

Vibratorer 
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Bordrundsave, båndsave og afrettere skal op-
stilles med bordet i en god arbejdshøjde, så
unødig foroverbøjning i ryggen undgås. Der
skal være rullebukke til støtte for lange eller
brede emner.
Materialer og færdige emner skal ligeledes
anbringes i god arbejdshøjde og så tæt ved
maskinen som muligt.
Hvis håndmaskiner indsættes i borde som
stationære maskiner, skal kravene til statio-
nære maskiner være opfyldt.
Der skal på faste arbejdssteder være udstyr,
som kan opfange eller opsuge støv og spåner
ved skæret. Udsuget luft må ikke recirkule-
res.
Træbearbejdningsmaskiner forudsætter, at
brugeren har fået særlig instruktion i disse
maskiners forsvarlige anvendelse. Der må
generelt ikke bæres handsker ved arbejde
med træbearbejdningsmaskiner, medmindre
værktøjet er helt afskærmet mod berøring.

• Klingen skal være plan og uden slingren,
„blå pletter“ og revner.

• Klingen skal holdes skarp og korrekt ud-
lagt.

• Den del af klingen, som ikke er i træet,
skal være afskærmet.

• Klingeoverdækningen må ikke kunne tryk-
kes ned til klingen. 

Maskiner 
til træ

Stationære
maskiner

Rundsave 
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højst
3 mm

højst
5 mm

snitbredde

udlæg

klinge-
tykkelse

Klinger med hårdmetalplatter skal være:
• Intakte, dvs. uden mangel af platter,
• udstyret med spaltekniv,
• udstyret med et spændingsfaldsrelæ.

Rundsave skal have spaltekniv, dels for at
hindre, at træet klemmer om klingen og der-
ved løftes og kastes tilbage mod brugeren, og
dels for at afskærme klingens bagtænder, så
løse træstumper ikke kastes frem. Spalte-
kniven skal være stiv, tykkere end klingen og
tyndere end tændernes udlæg. (Ved hård-
metalklinger skal den være 0,3 mm tyndere
end snitbredden). Spaltekniven skal være let
indstillelig.

Ved længdeskæring skal landet bruges og
indstilles, så træet kan fremføres lige.
Overdækning, underdækning og spaltekniv
skal være på plads og indstillet.
Ved fordækt snit, f.eks. not- og falsearbejde,

Bord-
rundsave
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kan overdækningen fjernes, da træemnet dæk-
ker klingens tænder. Hvis overdækningen er
fjernet, skal der bruges fremføringsklods.
Efter endt arbejde skal overdækningen straks
sættes på igen.
Brug en stødpind eller håndtag, hvor der er
fare for at berøre klingen under længdeskæ-
ring.
Ved skæring af kiler bør der anvendes en
lære, og der påsættes en afviserliste, så de
mindre afskårne træstumper ikke kommer i
kontakt med klingens bageste tænder.
Ved afkortning (tværskæring) skal træemnet
kunne styres ved at ligge mod et bevægeligt
anlæg.

Afkortersave med klingen under bordet skal:
• Være afskærmet under bord,
• være helt afskærmet i hvilestilling,
• af sig selv falde tilbage i hvilestilling (ba-

lancesave),
• ikke kunne trækkes uden for bordkanten,
• have overdækning eller anden form for be-

skyttelse af klingen over bordet ved savning.

Afkortersave med klinge over bordet skal:
• Have en skærm om klingen så langt ned

under centrum som muligt,
• have visirbeskyttelse for den øvrige bear-

bejdende del af klingen; denne del af af-
skærmningen skal automatisk være fast-
låst, når saven er i hvilestilling,

Afkortersave
(kapsave)
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• automatisk gå tilbage til hvilestilling,
• ikke kunne trækkes uden for bordkanten.

Ud over det for træ-kapsave nævnte skal kap-
save til metal:
• Betjenes med holdegreb (dødmandsknap),
• have nødstop fordi holdeknappen ikke er

tvangsbrydende,
• standse hurtigst muligt, når holdegrebet

slippes,
• have friktionskobling eller andet, som hin-

drer farer som følge af, at klingen hugger i
emnet eller kører fast.

Kapsave med mekanisk fremføring af klin-
gen skal have yderligere beskyttelse, f.eks.
afskærmning, så værktøjet ikke kan berøres,
to-håndsbetjening, lysgitter eller tilsvarende.

Metal-
rundsave
(kapsave)
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• Hele klingen, undtagen den del der skal
være åben for skæring, skal være af-
skærmet.

• Der skal være indstilleligt klingestyr og
skærm, som kan indstilles til at dække den
frie del af klingen.

• Klingestyret skal under savning være sæn-
ket mest muligt mod emnet.

• Båndsaven skal være udstyret med spæn-
dingsfaldsudløser.

• Der skal være overdækning over kutteren,
også på den side af landet, hvor der ikke
arbejdes.

• Overdækningen over den arbejdende del
skal være let indstillelig.

• Små emner skal fastholdes sikkert ved
hjælp af fremføringsbræt.

• Afretteren skal være udstyret med spæn-
dingsfaldsudløser.  

Båndsave

Afrettere 
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Fremføringsapparater på rundsave, håndsave,
afrettere, bordfræsere o.l. skal være forsynet
med nødstop. Fremføringsapparatet skal til-
kobles bearbejdningsmaskinen med et særligt
stik, således at både fremføringsapparatet 
og bearbejdningsmaskinen stoppes af nød-
stoppet.

Gevindskæremaskiner skal betjenes med en
fodkontakt eller holdegreb, som standser ma-
skinen, når den slippes. Fodkontakten skal
være afskærmet, så utilsigtet start ikke kan
ske, og i øvrigt være indrettet med 3 stillin-
ger:
• øverste upåvirkede stilling: maskinen er

standset,
• midterste stilling: maskinen i gang,
• nederste stilling: nødstopsfunktion.

Lange roterende rørdele, der rager ud, skal
være afskærmet og støttet i rørbukke. 
Afstikning af rør, som roterer i skæremaski-

Fremførings-
apparat 

Gevind-
skære-
maskiner
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ner, må kun gøres på maskiner med monteret
rørskærer.
Gevindskæring og afstikning af rør, som har
monterede fittings mv., må ikke udføres i
gevindskæremaskiner.
Fittings må ikke skrues på rør, som roterer i
gevindskæremaskiner.

Vær opmærksom på, at skæreolier kan give
hud- og luftvejslidelser.

Ved køb af håndværktøj:
• Foretræk vibrationsdæmpet værktøj.
• Foretræk kuldeisolerende og vibrations-

dæmpende håndtag.
• Foretræk støjsvagt værktøj.
• Foretræk værktøj der er let og let hånd-

terligt. 
• Vælg værktøj med mulighed for tilslutning

til støvudsugning.
• Brugsanvisning på dansk.
Højt vibrationsniveau (over 130 dB(A)) kan
medføre begrænsninger for, hvor lang tid ma-
skinen må anvendes dagligt.
Ved rengøring, justering og værktøjsskift skal
motoren være standset og evt. elstik eller
lufttilslutning skal være trukket ud.

• Saven skal have spaltekniv af stål (stiv) af
en tykkelse svarende til snitbredden (ved
hårdmetalklinger skal den være 0,3 mm
mindre end snitbredden).

Motordrevet
håndværktøj

Hånd-
rundsave
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