
 

  

 

 

 

 

 

 

CZ NÁVOD NA OBSLUHU  EN USER MANUAL 

     

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ PÁSOVÁ PILA NA DŘEVO  EN WOOD BANDSAW 

    

        HBS 300J 
 

 

Vydání: 2010 – Revize 01



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČEŠTINA 

1. KONSTRUKCE STROJE  
(OBR.  1 A 2) 

1) Hlavní vypínač 

2) Držák 

3) Gumové obložení 

4) Ruční točítko 

5) Fundament 

6) Připojení odsávání 

7) Spodní hnací kolo 

8) Horní hnací kolo 

9) Utahovací hlavice 

11) Horní vedení pásové pily 

12) Dvířka 

13) Zámek/zavírání dvířek 

14) Zajišťovací šroub  

15) Pracovní stůl 

16) Úhlová stupnice náklonu stroje 

17) Vložka stolu 

18) Páka zajištění úhlu pracovního stolu 

19) Ustavovací páka vedení pásové pily 

20) Zajištění vedení pásové pily 

21) Ustavovací patka 

22) Ustavovací hlavice horního hn. kola 

23) Podélné pravítko 

24) Tělo stroje 

25) Pás pily 

 

2. SOUČÁST DODÁVKY 

 

 Pásová pila 

 Pás pásové pily 

 Pracovní stůl 

 Posuvná tyč (pomůcka) 

 Podélné pravítko 

 Podstavec s ustavovacími patkami 

 

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

POZOR! Při práci s elektricky poháněnou 
pilou je nutné dbát zvýšené opatrnosti! Hrozí 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požár 
nebo riziko poranění od pily; 

 Tento návod na obsluhu je nedílnou 
součástí stroje a je nezbytné ho vždy 
předat osobě, která bude stroj obslu-
hovat. 

 Zajistěte bezpečné a vhodné pracovní 
prostředí! 

 Provoz stroje v dešti nebo vlhkém 
prostředí je zakázán! 

 Pracoviště udržujte v čistotě! 

 Zajistěte dostatečné osvětlení praco-
viště! 

 Provoz stroje v blízkosti výbušných 
nebo hořlavých materiálů je zakázán. 

 Minimalizujte zdroje rušení Vaší kon-
centrace na práci. 

 Vyvarujte se kontaktu těla s uze- 
mněnými částmi stroje! 

 Stroj smí provozovat pouze odborně 
vyškolené osoby starší 18 let. 
Nepovolané osoby, zejména děti, se 
nesmí zdržovat v blízkosti stroje. 

 Stroj nevystavujte zatížení, které je 
obvyklé u větších strojů k tomu di-
menzovaných! 

 Řezání palivového dřeva je přísně 
zakázáno! 

 Pro každý úkon používejte nej- 
vhodnější možný nástroj. 

 Vždy se na práci plně soustřeďte! 

 Používejte vhodné pracovní oblečení! 
Dlouhé vlasy, volné oblečení, šperky 
apod. jsou zakázané. Mohlo by dojít k 
jejich namotání na pohyblivé části 
stroje a způsobit tak těžká zranění! 

 Používejte ochranné pracovní brýle a 
ochranu sluchu.  

 Pracujte pouze v dobře odvětrávaném 
prostoru! Výstraha – dřevěné obrobky 
mohou obsahovat zdraví škodlivé 
chemikálie. V takovém případě je 
nutné použít ochrannou masku obliče-
je. 

 Napojení stroje na odsávací zařízení o 
min. sacím výkonu 20 m/s je z 
důvodu ochrany zdraví při práci po-
vinné. 

 Provádějte pravidelné kontroly 
správné funkce hlavního vypínače a 
tlačítka nouzového zastavení stroje. 

 Pravidelně kontrolujte elektrický kabel 
na případná poškození. 

 NEBEZPEČÍ! RIZIKO VYMRŠTĚNÍ 
OBROBKU! Dbejte na bezpečný postoj 
při práci se strojem. Udržujte ruce v 
bezpečné vzdálenosti od listu pásové 
pily! Buďte připraveni na možné 
odskočení obrobku!  
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 Pro vedení malých obrobků používejte 
VŽDY posuvnou tyč! 
 

4. OBSLUHA 

 

Pásová pila HBS 300J je určena pro řezání 
dřevěných obrobků domácími kutily. Řezání 
palivového dřeva je zakázáno. 

Kulaté obrobky lze obrábět pouze za použití 
dodatečných přípravků pro fixaci obrobku. 
Pečlivě si přečtěte tento návod na obsluhu! 
Holzmann Maschinen neručí za škody způ- 
sobené nevhodným použitím resp. 
svévolnými změnami stroje! 

I při vhodném používání stroje existují další 
rizika: 

 Poškození sluchu z důvodu nepoužití 
ochrany sluchu. 

 Poškození dýchacích cest při 
vdechnutí toxického dřevěného 
prachu. 

 Těžká zranění při kontaktu s listem 
pásové pily. 

 Zranění od odletujících částí obrobku. 

 Zhmoždění prstů. 

 Riziko zranění od vymrštěného obrob-
ku. 

 

Při prvním spuštění stroje zkontrolujte směr 
otáčení motoru (při 400V). Pokud se bude 
otáčet opačně, je nutné nechat prověřit 
zapojení elektrikářem. 

Správné zapojení stroje nechte prověřit 
elektrikářem. 

Ochrana pásové pily (10) by měla 
přesahovat o 3mm výšku opracovávaného 
obrobku. 

Dlouhé obrobky je nutné zajistit vhodnou 
oporou. 

Přesvědčte se, že je zvolený list pily vhodný 
pro Váš obrobek a požadovanou přesnost 
řezu! 

Při prodeji se zeptejte svého obchodníka. 

Vadné pilové listy musí být okamžitě 
vyměněny! 

Tupé pilové listy musí být nabroušeny! 

Dbejte bezpečnostních předpisů a pracovních 
předpisů platných ve Vaší zemi a dodržujte 
pokyny uvedené v tomto návodu na obsluhu. 

NIKDY nerozřezávejte obrobky, které nejsou 
100% bezpečné. 

Před údržbou nebo čištěním odpojte stroj od 
sítě! 

5. TECHNICKÉ ÚDAJE HBS 300J 

 

Napětí 230V/ ~ 50Hz 

Výkon 750W 

Volnoběžné otáčky 1400 min-1 

Délka pilového pásu 2240mm 

Šířka pilového pásu  6-18mm 

Rychlost pásu 360/720 m/min 

Výška řezu při 90° 170mm 

Výška řezu při 45° 70mm 

Rozměr stolu 500 x 400mm 

Rozsah natočení stolu 90° - 45° 

Max. velikost obrobku 600 x 600mm 

Hmotnost 83kg 

EMISNÍ HODNOTY HLUKU 

LPA Akustický tlak   92,7db(A) 

LWA Akustický výkon         102,3db(A) 

 

6. PŘED UVEDENÍM DO 
PROVOZU 

 

 Přesvědčte se, že je stroj stabilní.  

 Před uvedením do provozu zkontrolujte, 
že je veškeré nářadí uklizeno z pra-
covního stolu a všechny aretační páky, 
šrouby a točítka řádně utaženy. 

 Zkontrolujte obrobek na přítomnost 
cizích předmětů ještě před jeho opra-
cováním! 

 

7. MONTÁŽ 

 

7.1 Montáž podstavce 

 

 Nejprve namontujte patky stroje (21), 
zajistěte je k základní desce - funda-
mentu (5) stroje pomocí 2 šroubů pro 
každou patku. 

 Namontujte 2 dlouhé příčné vzpěry  
(41) a 2 krátké příčné vzpěry (42) 
volně na ustavovací patky (Obr. 3). 

 Nasuňte gumové patky na ustavovací 
patky (21). 
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 Stroj postavte na podstavec (funda-
ment). 

 Podstavec vyrovnejte tak (za pomoci 
druhé osoby), aby byl stroj všude 
správně vyrovnán vůči podlaze. Nyní 
dotáhněte všechny šrouby na pod-
stavci. 

 Namontujte držák (29) posuvné tyče 
(28) následovně: našroubujte 
zajišťovací matku na čep a ten namon-
tujte na tělo stroje. 

 

7.2 Montáž pracovního stolu 

 

 Povolte páku (45) na spodní straně 
stolu (15) a sundejte držák (2). 

 Pilový list protáhněte drážkou (a) v 
pracovním stole a stůl umístěte na 
závěs stolu tak, aby bylo možné 
namontovat zajišťovací šroub (47) přes 
držák (48). 

 Pracovní stůl utáhněte pomocí křídlové 
matice (18). 

 Držák (2) umístěte na stůl (15) tak, 
aby šla hlava šroubu (50) do vodící 
drážky (51). 

 Zkontrolujte, že se pás pily (25) volně 
pohybuje a nikde nekoliduje se stolem. 

 

7.3 Napnutí pilového pásu (Obr. 10) 

 

POZOR! Pokud stroj nebudete používat delší 
dobu, povolte pilový pás. NEZAPOMEŇTE pro-
vést napnutí pásu před opětovným použitím 
stroje! 

 Otočte utahovací hlavicí (9) ve směru 
otáčení hodinových ručiček. Tím dojde 
k napnutí pilového pásu (25). 

 Správné napnutí pilového pásu zkontro-
lujte následovně: Prstem ruky tlačte 
stranu pásu uprostřed. Pilový pás se 
může prohnout max. 1-2 mm. 

 POZOR! Pokud je pilový pás příliš 
napnutý, dojde k jeho přetržení! Hrozí 
tak nebezpečí úrazu! Pokud je pás málo 
napnutý, otáčí se sice hnací kolo (7), 
nikoliv však samotný pás. 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Nastavení pilového pásu 

 

 POZOR! Pilový pás musí být před 
nastavením správně napnutý. 

 Otevřete zámek dvířek (13) a odklopte 
kryt (12). 

 Pomalu otáčejte horním hnacím kolem 
pily (8) ve směru otáčení hodinových 
ručiček. Pilový pás (25) se musí pohy- 
bovat po středu hnacího kola (8). 

V opačném případě musí být úhel 
náklonu horního hnacího kola (8) nově 
ustaven. 

 Pokud se pilový pás posune k zadní 
straně hnacího kola, musí se ustavovací 
hlavicí (22) otočit po směru chodu ho-
dinových ručiček. Pokud se pilový pás 
posune k přední straně hnacího kola, 
musí se ustavovací hlavicí (22) otočit 
proti směru chodu hodinových ručiček. 

 Po každém nastavení zkontrolujte 
změnu tak, že hnacím kolem několikrát 
zcela otočíte. 

 Až docílíte správné pozice horního 
hnacího kola, při které se pás bude 
pohybovat po středu, otočte horním 
hnacím kolem znovu tak, aby pás 
dolehl správně na střed také u spodního 
hnacího kola. 

 Po úspěšném nastavení pilového pásu 
zavřete kryt dvířek (12) a zajistěte 
zámkem. Ustavovací hlavici (22) 
zajistěte pomocí fixačního šroubu (14) 
proti nežádoucímu pootočení. 

 

7.5 Nastavení vedení pilového pásu 
(Obr. 11 +13) 

 

 Pokaždé, když budete měnit pilový pás, 
musíte vnitřní ložisko (30-31) tak jako 
vedení (28+29) znovu ustavit! 

 

7.5.1 Nastavení horního hnacího kola 

 

Povolte šroub (33). 

Pohněte ložiskem (30) tak, že se bude téměř 
dotýkat pilového pásu. Vzdálenost by měla být 
cca 0,5mm. 

Zajišťovací šroub (33) opět utáhněte. 
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7.5.2 Nastavení spodního ložiska 

 

Demontujte pracovní stůl (15). 

Nastavení spodního hnacího kola (31) proveďte 
stejným způsobem jako předešlé nastavení 
horního hnacího kola (30). 

 

7.5.3 Nastavení horního vedení (28) 

 

Povolte šroub (35). 

Posuňte držák (36) a vedení (28) tak, aby 
vznikla štěrbina cca 1 mm od listu pilového 
pásu. 

Šroub opět utáhněte (35). 

Pozor! Pás pily se naruší, pokud dojde ke styku 
zubů pásu s vedením. 

Povolte šroub (37). 

Posuňte vedení (28) tak, aby vznikla štěrbina 
cca 0,5 mm mezi vedením a pásem pily. 

Šroub zcela (37) utáhněte. 

Horním hnacím kolem (8) několikrát otočte ve 
směru pohybu hodinových ručiček pro kontrolu 
správnosti nastavení. 

 

7.5.4 Nastavení dolního vedení (29) 

 

Demontujte pracovní stůl (15) (viz. kap. 7.2). 

Povolte šroub (40). 

Posuňte držák vedení (29) tak, aby vznikla 
štěrbina cca 1 mm od listu pásové pily 

Šroub (40) opět utáhněte. 

Pozor! Pás pily se naruší, pokud dojde ke styku 
zubů pásu s vedením. 

Demontujte šrouby (38). 

Přísuňte vedení (29) směrem k listu pásové 
pily tak, aby vznikla štěrbina cca 0,5mm mezi 
vedením (29) a listem pásové pily (25).  

Šrouby (38) opět utáhněte. 

Spodním hnacím kolem (7) několikrát otočte 
ve směru pohybu hodinových ručiček pro kon-
trolu správnosti nastavení.  

 

7.6 Nastavení horního vedení pilového 
pásu 

 

 Povolte zajištění vedení pilového pásu 
(20). 

 Aktivujte ustavovací páku (19) vedení 
pilového pásu a vedení přistavte co 
nejblíže k obrobku (Šterbina by měla 
být cca 3 mm.). 

 Zajištění (20) opět utáhněte. 

 

7.7 Nastavení pracovního stolu (15) na 
90° (Obr. 8 a 15) 

 

 Horní vedení pilového pásu (11) dejte 
do nejvyšší pozice. 

 Povolte páku zajištění úhlu pracovního 
stolu (18). 

 Přiložte úhloměr (d) k pracovnímu stolu 
(15) a pilovému pásu (25). 

 Natočte pracovní stůl (15) tak, aby úhel 
mezi stolem a pilovým pásem svíral 
přesně 90°! 

 Páku zajištění úhlu (18) opět utáhněte. 

 Povolte šroub (52) ukazatele úhlu a 
ustavte jeho hrot tak, aby směřoval 
přesně na značku 0°! Šroub (52) opět 
utáhněte. 

 

7.8 Výběr pilového pásu 

 

Dodaný pilový pás je zvolen výrobcem tak, aby 
byl použitelný pro více účelů. 

Při výběru pilového pásu dbejte na následující: 

 K řezání obrobků o malém poloměru 
použijte raději úzké pilové pásy 

 Pro rovné řezy a pro řezání masivního 
dřeva použijte široké pilové pásy. Pilový 
pás má tendenci sledovat směr vlákna 
a to zejména u masivního dřeva. Tento 
projev lze eliminovat použitím širších 
pásů. 

 List pilového pásu s jemnými zuby 
zajišťuje čistší řez než list pily s 
hrubými zuby, avšak na úkor rychlosti 
řezání. 

 

7.9 Výměna pilového listu 

 

POZOR! Při výměně pilového listu používejte 
vždy rukavice! Hrozí nebezpečí poranění! 

 Vedení pilového pásu (11) ustavte 
přibližně do střední pozice mezi stolem 
a horní konstrukcí stroje (24). 

 Povolte zámek dvířek (13) a dvířka (12) 
otevřte. 

 Sundejte držák (2). 

 Otočte utahovací hlavicí (9) proti směru 
pohybu hodinových ručiček. Tím dojde 
k povolení napnutí pilového pásu. 

 Sundejte list pilového pásu (25) tak, že 
ho stáhnete z hnacích kol (7 +8) a pra-
covního stolu. 
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 Založte nový pás. Dejte pozor, aby byl 
uprostřed hnacích kol. 

 Zuby pily musí směřovat směrem dolů 
k pracovnímu stolu! 

 Pilový pás napněte. 

 Zavřete dvířka (12). 

 Po úspěšné výměně pilového pásu ten-
to několikrát protočte a v případě 
potřeby postupujte podle instrukcí dle 
bodů 7.4 a 7.5!  

 

7.10 Výměna gumového obložení 
hnacího kola (Obr. 17) 

 

Provozem dochází k opotřebení gumového 
obložení hnacích kol pily. Jedná se o běžný 
důsledek provozu pily. Jakmile je gumové ob-
ložení opotřebené, musí být vyměněno. 

 Otevřte dvířka (12). 

 Sundejte pilový pás (25). 

 Uvolněte hranu gumového obložení (3) 
pomocí malého plochého šroubováku 
(f) a gumové obložení vyměňte. 

 Nasaďte nový gumový pás (k objednání 
u Vašeho prodejce), nasaďte pilový list 
(25) a zavřete dvířka (12). 

 

7.11 Výměna vložky stolu (Obr. 18) 

 

Pro minimalizaci rizika úrazu je kolem pilového 
pásu instalována vložka stolu (17). V případě 
opotřebení nebo poškození ji vyměňte. 

 Odkryjte pracovní stůl (15) tak, abyste 
měli přístup k vložce stolu (17). 

 Vložku stolu (17) nyní vysuňte. 

 Náhradní vložku nasaďte a stůl připrav-
te k dalšímu použití pily. 

 

7.12 Připojení odsávání 

 

Pásová pila HBS 300J je určena pro provoz s 
odsávacím zařízením. Přípojka odsávání (6) má 
průměr 100 mm. 

 
 
 

7.13 Nastavení rychlosti pilového pásu 

 

Pásová pila na dřevo disponuje dvěmi rych-
lostmi. Pro změnu rychlosti postupujte násle-
dovně: 

 Povolte hnací řemen (54) tak, že bude-
te točit točítkem (4) proti směru 
pohybu hodinových ručiček. 

 Řemen ustavte do požadované polohy 
na řemenici (55) a spodním hnacím ko-
le (7). Rychlost pásu je vyznačena na 
vnitřní straně spodních dvířek. 

 Hnací řemen (54) napněte tak, že 
budete otáčet točítkem (4) po směru 
pohybu hodinových ručiček. 

 
DŮLEŽITÉ: Hnací řemen nesmí být 
příliš napnutý. 

 

 

8. PROVOZ 

 

8.1 Hlavní vypínač (Obr. 19) 

 

 Pro zapnutí pily stiskněte zelený 
vypínač (g). 

 Pro vypnutí pily stiskněte červený 
vypínač (h). 

 Vaše pásová pila na dřevo je vybavena 
podpěťovým spínačem. Při výpadku 
proudu musíte tento spínač reaktivovat. 

 

8.2 Podélné pravítko (Obr. 20/21) 

 

Podélné pravítko slouží jako boční vedení ob-
robku. 

 Umístěte podélné pravítko (23) na 
držák (2). 

 K zajištění přesuňte zajišťovací páku 
(27) dolů.  

 Držák (2) lze různě použít pro tenké 
(Obr. 20) nebo také pro silnější ob-
robky (Obr. 21). 

 

8.3 Šikmé řezání (Obr. 8/22) 

 

 Povolte páku zajištění úhlu (18) pra-
covního stolu. 

 Stůl (15) natočte dopředu tak, aby se 
na stupnici (16) ukázal požadovaný 
úhel. 

 Zajistěte páku zajištění úhlu stolu (18). 

 Pro šikmý řez musí být podélné pravít-
ko namontováno na vnější straně stolu 
tak, aby na něj obrobek automaticky 
doléhal. 
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9. POKYNY K PROVOZU 

 

DŮLEŽITÉ! Po každém novém nastavení do-
poručujeme pro kontrolu provést zkušební řez. 

 Pro všechny operace řezání platí: 
Vedení pilového pásu nastavte cca 3 
mm od obrobku (viz. 7.6). 

 Obrobek veďte vždy oběma rukama.  
V případě, že je mezera mezi hranou 
obrobku u jedné strany a linií řezu 
méně než 12 cm, musíte u této strany 
místo ruky použít pro vedení obrobku 
posuvnou tyč. 

 Obrobek veďte rovnoměrně, aby list 
pásové pily mohl snadno obrobek  
rozřezat. 

 Podélné pravítko využívejte jako boční 
vedení obrobku. 

 Pokud je to možné, proveďte řez 
najednou bez zastavování! Pokud 
musíte obrobek od pily odsunout, 
NEJPRVE  stroj vypněte a vyčkejte 
úplného zastavení listu pásové pily. 

 Obrobek musí být vždy při řezání veden 
širší stranou. 

 

9.1 Podélné řezání (Obr. 20) 

 

Podélné řezání je závislé na typu dřeva, 
většinou podél směru vlákna. 

 Umístěte podélné pravítko (23) vlevo 
od listu pásové pily. 

 Přizpůsobte vedení pásové pily (11) na 
výšku obrobku na distanz + 3 mm. 

 Pásovou pilu na dřevo zapněte. 

 Tlačte hranu obrobku proti podélnému 
pravítku a zároveň vůči pracovnímu 
stolu a obrobek přisunujte rovnoměrně 
k pile. 

 POZOR: Dlouhé obrobky musí být na 
zadním konci podepřeny oporou obrob-
ku. 

 

9.2 Řez bez opory pravítka nebo řezání 
do oblouku (Obr. 25) 

 

Unikátní předností pásové pily je možnost pro-
vádět snadno oblé nebo kulaté řezy. 

 Vedení pásové pily (11) spusťe k ob-
robku na výšku +3 mm. 

 Pilu zapněte. 

 Obrobek držte bezpečně na pracovním 
stole (15) a veďte ho po línii řezu k listu 
pásové pily (25).  

 Ruční řezání provádějte vždy pomalu a 
opatrně!  

 Přečnívající hrany můžete před vlastním 
řezáním odstranit. 
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10. ÚDRŽBA 

 

POZOR! Vždy před úkonem údržby nebo 
kontroly odpojte stroj od sítě! 

 

Stroj pravidelně po práci očistěte od zbytků 
dřeva a dřevěného prachu.  

K čištění nikdy nepoužívejte chemikálie! 

 

 

11. OBJEDNÁVKY NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ 

 

Při objednávání náhradních dílů mějte vždy 
ihned k dispozici následující informace: 

 

 Model/Typ stroje 

 Výrobní číslo stroje 

 Nákupní doklad: datum a místo prodeje 

 Číslo(-a) náhradních dílů, které požadu-
jete. 
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1. LAYOUT 

 

1) On/Off Switch 

2) Chain bar 

3) Rubber tires 

4) Hand wheel 

5) Base plate 

6) Dust extraction connector 

7) Lower blade pulley 

8) Upper blade pulley 

9) Tightening screw 

11) Upper blade guide 

12) Side cover 

13) Cover fastener 

14) Retaining screw for upper blade pulley 

15) Machine table 

16) Dial scale for tilt angle 

17) Table insert 

18) Fixing handles for table 

19) Adjustable handle for blade guide 

20) Fixing handle for blade guide 

21) Legs 

22) Setting screw for upper blade pulley 

23) Parallel stop 

24) Machine frame 

25) Blade 

 

2. ITEMS SUPPLIED 

 

 Bandsaw 

 Machine table 

 Push stick 

 Parallel stop 

 Base frame 

 Blade 

 

3. PROPER USE 

 

The bandsaw is intended for the slitting and 
cross-cutting of timber or wood-like workpiec-
es. Round materials may only be cut with suit-
able holding devices. 

The machine is to be used only for its pre-
scribed purpose. 

Any other use is deemed to be a case of mis-
use. The user/operator and not the manufac-
turer will be held liable for damage and/or inju-

ries of any kind that result from such misuse. 
The machine is to be operated only with suita-
ble saw blades. To use the machine properly 
you must also observe the safety regulations, 
the assembly instructions and the operating 
instructions to be found in this manual. 

All persons who use and service the machine 
have to be acquainted with this manual and 
must be informed about the machine`s poten-
tial hazard. 

It is also imperative to observe the accident 
prevention regulations in force in your area. 

The same applies for the general rules of 
health and safety at work. 

HOLZMANN will not be liable for any changes 
made to the machine nor for any damage re-
sulting from such changes. 

Even when the machine is used as prescribed 
it is still impossible to eliminate certain residual 
risk factors. The following hazards may arise in 
connection with the machine´s construction 
and design: 

 Damage to hearing if ear-muffs are not 
used as necessary. 

 Harmful emissions of wood dust when 
used in closed rooms. 

 Contact with the blade in the uncovered 
cutting zone. 

 Injuries (cuts) when changing the 
blade. 

 Injury from catapulted workpieces or 
parts of workpieces. 

 Crushed fingers. 

 Kickback. 

 Tilting of the workpiece due to inade-
quate support. 

 Touching the blade. 

 Catapulting of pieces of timber and 
workpieces. 

 

4. IMPORTANT INFORMATION 

 

SAFETY INFORMATION 

CAUTION! Whenever you use electric tools it 
is imperative to take basic safety precautions 
in order to reduce the risk of fire, electric shock 
and personal injury. Essential safety precau-
tions include: 

 Keep your work area tidy! An untidy 
work area may cause accidents. 
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 Check the working conditions. Do not 
expose your bandsaw to rain. Never 
use it in damp or wet locations. 

Make sure there is good lighting. 

Do not use the bandsaw near flamma-
ble liquids or gases. 

 Guard against electric shock! Avoid 
body contact with earthed components. 

 Keep other persons away. 

Do not allow other persons, particularly 
children, to touch the machine or the 
cable. Keep them away from your work 
area. 

 Store tools in a safe place. When tools 
are not in use they should be stored in 
a dry, locked room out of children`s 
reach. 

 Do not overload your machine. Your 
bandsaw works better and safer when 
used within their quoted capacity 
range. 

 Use a machine with insufficient power 
for a job at hand. Never use your band-
saw for on jobs for which it was not un-
tended. 

 Wear suitable work clothes! Do not 
wear loose clothing or jewellery as they 
might get caught in moving parts. Wear 
a hair net if you have long hair. 

 Use personal safety equipment: ear-
muffs, safety goggles, dust mask when 
working on dusty jobs. 

 Connect the machine to a vacuum ex-
traction system! 

 Do not use the cable for purposes for 
which it is not designed. 

 Avoid abnormal working postures! 
Make sure you stand squarely and keep 
balance at all times. 

 Always pull out the power plug: 

When the machine is not being used, 
plug it out. 

 Remove adjusting keys, wrenches and 
other tools from the working table after 
use. 

 Always stay focused when working. 
Reduce distortion sources in your work-
ing environment. 

 Check the ON/OFF Switch periodically. 

 Have repairs carried out only by a 
qualified electrician. Have your power 
connection checked by a qualified elec-
trician. 

 Wear safety gloves whenever you carry 
out any maintenance work on the 
blade. 

 In the case of mitre cuts the parallel 
guide must be placed at the lower place 
of the working table to hold the work-
piece. 

 A dust collecting system with a mini-
mum air velocity of 20m/min shall be 
connected to the bandsaw. 

 Give this operation manual to every 
person who works with the machine. 

 DO NOT USE THIS SAW TO CUT 
FIREWOOD. 

 The machine is equipped with a safety 
switch to prevent it being switched on 
again accidentally after a power failure. 

 Never dismantle the machine`s safety 
devices or render them infunctional. 

 Let unreadable safety stickers be re-
placed immediately. 

 Never cut workpieces that are too small 
to be guided securely by your hand or 
pushstick. 

 Never remove loose splinters, chips or 
jammed pieces of wood when the saw 
blade is running. 

 It is imperative to observe the accident 
prevention regulations in force in your 
country as well as all other generally 
recognized rules of safety. 

 Position the blade guard so that it is 
approx. 3mm above the material you 
want to saw. 

 Secure long workpieces against falling 
off at the end of the cut with a roller 
table. 

 Make sure the blade guard is in its low-
est position when the machine is being 
transported. 

 Blades that are deformed or damaged 
have to be replaced immediately. 

 Worn table inserts have to be replaced 
immediately. 

 Never start the machine when the door 
protecting the blade is open. 

 Do not touch the blade until it has come 
to a complete stop. 

 IMPORTANT: THIS BANDSAW IS 
INTENDED ONLY FOR HOME AND DO-
IT-YOURSELF HOBBY USE. THE 
MACHINE IS NOT DESIGNED FOR 
PROFESSIONAL USE. 
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5. TECHNICAL DATA HBS 300J 

 

Voltage 230V/~ 50Hz 

Power 750W 

Idle run speed no 1400 min-1 

Blade length 2240mm 

Blade width 6-18mm 

Blade speed 360/720 m/min 

Cutting height 90° 170mm 

Cutting height 45° 70mm 

Table size 500 x 400mm 

Tilting range 90° - 45° 

Max. workpiece size 600 x 600mm 

weight 83kg 

 

Nose emission values: 

 

LPA sound pressure level 92,7dB(A) 

LWA sound power level 102,3dB(A) 

 

6. BEFORE STARTING THE 
MACHINE 

 

 Make sure the machine stands securely, 
i.e. bolt it to a workbench or solid base. 
Fixing holes are provided in the base 
plate for this purpose. 

 The saw table must be correctly as-
sembled.  

 All covers and safety devices have to be 
properly fitted before the machine is 
switched on. 

 It must be possible for the blade to run 
freely. 

 When working with wood that has been 
processed before, watch out for foreign 
bodies such as nails or screws etc, 

 Before you actuate the On/off switch, 
make sure that the saw blade is cor-
rectly fitted and that the machine`s 
moving parts run smoothly. 

 Check that the voltage on the rating 
plate is the same as your supply volt-
age before you connect to the power 
supply. 

7. ASSEMBLY 

 

CAUTION! Pull out the power plug before car-
rying out any maintenance, assembly, reset-
ting work on the machine! 

 

7.1 Assembly of the sub-frame and 
wheels (Fig. 3-5/27) 

 

 First attach the legs (21) loosely to the 
base plate (5) of the machine using 2 
screws for each leg. Use the round 
head M8x12 screws to do so. 

 Screw the 2 long struts (41) and the 2 
short struts (42) loosely to the legs 
(21). The doubled-over part of the 
struts must be at the top. 

 Attach the rubber feet to the legs (21). 

 Place the machine onto the legs 

 Align the entire base frame and tighten 
all screws. 

 Fasten the holder (29) for the push 
stock (28) as follows: Screw the lock 
nut onto the bolt (29) and then screw 
this into the housing until the push stick 
(28) can be hung up. 

 

7.2 Assembling the saw table (Figures 
6-9) 

 

 Slacken the wing nuts (45) on the un-
derside of the saw table (15) and re-
move the chain bar (2) from the saw 
table. 

 Lead the blade through the slot (a) in 
the machine table and place the ma-
chine table on the table guide so that 
the clamping screw (47) fits through 
the mounting (48). 

 Screw the saw table tight with the wing 
nut (18). 

 Place the chain bar (2) onto the saw 
table (15) so that the screw heads (50) 
slide into the guide slots (51). 

 Check that the blade (25) runs freely 
and does not touch the saw blade. 

 To remove the saw blade guard, pro-
ceed in reverse order. 
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7.3 Tensioning the blade 

 

 CAUTION! Remove the tension from 
the blade if the bandsaw is not going to 
be used for some time. Be sure to re-
tension the blade before you start the 
machine. 

 Turn the tightening screw (9) for ten-
sioning the blade (25) in a clockwise di-
rection. 

 The correct blade tension can be 
checked by applying pressure to the 
side of the blade with your finger, 
somewhere in the middle between the 
two blade pulleys (7+8). You should 
only be able to bend the blade (25) 
very slightly (approx. 1-2mm). 

 CAUTION! The blade may break if the 
tension is too high. BEWARE IF INJURY! 
If the tension is too low, the powered 
blade pulley (7) will spin while the 
blade does not move. 

 

7.4 Adjusting the blade 

 

 Undo the fasteners (13) and open the 
side cover (12). 

 Turn the upper blade pulley (8) slowly 
in a clockwise direction. The blade (25) 
should run centrally on the blade pulley 
(8). If it does not, the angle at which 
the upper blade pulley (8) tilts must be 
adjusted. 

 If the blade (25) runs more towards the 
rear of the blade pulley (8), i.e. towards 
the machine housing (24), the setting 
screw (22) must be turned in an anti-
clockwise direction. Then turn the blade 
pulley (8) slowly with the other hand to 
check the position of the blade. 

 If the blade (25) runs towards the front 
edge of the belt pulley (8), the setting 
screw (22) must be turned in a clock-
wise direction. 

 After adjusting the upper blade pulley 
(8), check the position of the blade (25) 
on the lower blade pulley (7). Again, 
the blade (25) should run in the middle 
of the blade pulley (7). When adjusting 
the upper blade pulley you have to turn 
it several times until the adjustment 
has an effect on the position of the 
blade on the lower blade pulley.  

 When adjustment has been completed, 
close the side cover (12) again and se-
cure it with the fasteners (13). 

 

7.5 Adjusting the blade guide (Fig. 11-
13) 

 

Whenever you change the blade you must re-
set both the support bearings (30+31) and the 
guide pins (28+29). 

 

7.5.1 Upper support bearing (Fig. 11) 

 

 Undo the screw (33). 

 Move the support bearing (30) s that it 
is almost touching the blade (25). 
There should be a gap of approx. 
0,5mm. 

 Re-tighten the screw. 

 

7.5.2 Setting the lower support bearing 
(31) 

 

 Disassemble the saw blade (15). 

 Adjust in the same way that the upper 
support bearing was adjusted. 

 The blade (25) is only supported by the 
support bearings (30+31) during cut-
ting. During idle run the blade should 
not touch the ball bearings. 

 

7.5.3 Setting the upper guide bearings 
(Figure 11) 

 

 Undo the screw (35). 

 Move the mount (36) of the guide bear-
ings (28) so that there is a gap of ap-
prox. 1mm between the front edge of 
the guide bearings (28) and the gullet 
of the blade in front. 

 Re-tighten the screw (35) 

 CAUTION! The blade will be rendered 
useless if the teeth touch the guide 
bearings while the blade is running. 

 Undo the screws (37) 

 Move the two guide bearings (28) to-
wards the blade so that there is a gap 
of approx. 0,5mm between the guide 
bearings (28) and the blade (25). 

 Re-tighten the screws (37). 
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 Turn the upper blade pulley (8) several 
times in a clockwise direction. 

 Check the setting of the guide bearings 
(28) again and re-adjust If necessary. 

 

7.5.4 Setting the lower guide bearings 
(29) (Fig. 12/13) 

 

 Disassemble the saw table (15) (see 
7.2) 

 Undo the screw (40) 

 Move the mount of the guide pins (29) 
so that there is a gap of approx. 1mm 
between the front edge of the pins (29) 
and the gullet of the blade in front. 

 Re-tighten the screw (40). 

 CAUTION! The blade will be rendered 
useless if the teeth touch the guide pins 
while the blade is running. 

 Undo the screws (38). 

 Move the guide pins (29) towards the 
blade so that there is a gap of max. 
0,5mm between the guide pins (29) 
and the blade (25). (The blade must 
not jam). 

 Re-tighten the Allen screws (38). 

 Turn the lower blade pulley (7) several 
times in a clockwise direction. 

 Check the setting of the guide pins (29) 
again and re-adjust if necessary. 

 

7.6 Adjusting the upper blade guide 
(11) (Fig. 2/14) 

 

 Undo the fixing handle (20). 

 Turn the adjustment wheel (19) to low-
er the blade guide (11) as close as pos-
sible to the workpiece to be cut (the 
gap should be approx. 2-3mm). 

 Re-tighten the fixing handle (20). 

 Check the setting before each cut and 
re-adjust if necessary. 

 

7.7 Adjusting the saw table (15) to 90° 
(8/15) 

 

 Move the upper blade guide 811) to the 
top.  

 Undo the fixing handles (18). 

 Set the angle (d) between the blade 
(25) and the table (15). 

 Tilt the table (15) by turning it so that 
the angle between it and the blade (25) 
is precisely 90°. 

 Re-tighten the fixing handles (18). 

 Undo the screw (52) of the pointer of 
the dial scale (16), set the pointer to 
exactly 0° and tighten the screw (52) 
again. 

 

7.8 Blade selection 

 

The blade supplied with the bandsaw is de-
signed for all-purpose use. When you select a 
blade you should have regard to the following 
criteria: 

 Use a narrow blade to cut tighter radii 
than you can with a wider blade. 

 Wide blades are used to saw straight 
cuts. This is particularly important in 
cutting wood because the blade has a 
tendency to follow the grain of the 
wood and thereby deviate easily from 
the cutting line. 

 Finely toothed blades provide smoother 
cuts but are slower than coarse blades. 

 

IMPORTANT: Never use warped or lacer-
ated blades! 

 

7.9 Replacing the blade (Figure 16) 

 

 Move the blade guide (11) into a posi-
tion approximately half way between 
the table (15) and the machine frame 
(24). 

 Undo the fasteners (13) and open the 
side cover (12). 

 Remove the chain bar (2). 

 Turn the tightening screw (9) anti-
clockwise to remove the tension from 
the blade (25). 

 Remove the blade (25) from the blade 
pulleys (7,8) and take out through the 
slot in the table (15). 

 Fit the new blade (25), aligned centrally 
on the blade pulleys (7,8). 

 The teeth of the blade (25) must point 
downwards in the direction of the table. 

 Tension the blade (25) (see 7.2) 

 Close the side cover (12) again. 

 Mount the web panel (4) again. 
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7.10 Changing the rubber tires on the 
blade pulleys (Fig. 17) 

 

After a certain time the rubber tires (3) on the 
blade pulleys (7,8) will get worn by the sharp 
teeth of the blades and must be replaced. 

 Open the side cover (12). 

 Remove the blade (25) (see 7.7) 

 Lift the edge of the tire (3) with a small 
screwdriver (f) and remove it from the 
blade pulley (8). 

 Repeat for the lower blade pulley (7). 

 Fit the new rubber tire (3), mount the 
blade (25) and close the side cover 
(12) again. 

 

7.11 Changing the table insert (Fig. 18) 

 

To prevent increased likelihood of injury the 
table insert (17) should be changed whenever 
it is worn or damaged. 

 Dismantle the saw table (15) (see 7.2). 

 Push out the worn table insert (17). 

 Fit the replacement table insert by fol-
lowing the above in reverse. 

 

7.12 Extractor port 

 

The bandsaw is equipped with an 100mm ex-
tractor socket (6) for extracting sawdust and 
chips. 

 

7.13 Adjusting the blade speed (Fig. 28) 

 

The bandsaw can be operated at two blade 
speeds. To change the position proceed as 
follows: 

 Slacken the drive belt (54) by turning 
the hand wheel (4) in an anticlockwise 
direction. 

 Move the belt to the desired position on 
the belt pulley (55) and the lower blade 
pulley (7). The blade speeds are indi-
cated on the inside of the side cover. 

 Tension the drive belt (54) again by 
turning the hand wheel (4) in a clock-
wise direction. Important: Drive belts 
must not be tensioned too much! 

 

 

 

8. OPERATION 

 

8.1 ON/OFF switch (Fig. 19) 

 

 To turn the saw on, press the green 
button (g). 

 To turn the saw off again, press the red 
button (h). 

Your bandsaw has a switch with undervoltage 
release. After a power failure you must reacti-
vate the switch 

 

8.2 Parallel stop (Fig. 20/21) 

 

The parallel stop is used as a guide in slitting. 

 Place the parallel stop (23) onto the 
chain bar (2) on the left or right and set 
the desired dimension. 

 Clamp the parallel stop in the desired 
position by pressing the clamping lever 
(27) 

 The chain bar can be used for thinner 
workpieces as shown in Figure 20 and 
for thicker workpieces as shown in Fig-
ure 21. 

 

8.3 Angular cuts (Figure 8/22) 

 

To enable you to perform angular cuts parallel 
to the blade (25), the table (15) can be tilted 
forwards between 0° -45°. 

 Undo the fixing handle (18). 

 Tilt the saw table (15) forward until 
required angle value has been set on 
the man scale (16). 

 Re-tighten the fixing handle (18). 

 Important: When the table (15) is tilt-
ed, place the parallel stop (23) to the 
right of the blade (25) looking in the di-
rection in which you are working, on 
the side pointing downwards. (provided 
the workpiece is wide enough) in order 
to stop the workpiece from slipping off. 
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9. OPERATION ADVICES 

 

Important! After every new adjustment we 
recommend you to make a trial cut in order to 
check the new settings. 

 

 For all cutting operations it is important 
to position the blade guide (11) as 
close as possible to the workpiece. 

 Always guide the workpiece with both 
hands, holding it flat on the table (15) 
in order to prevent the blade (25) from 
jamming. 

 Feed the workpiece at a uniform speed 
that enables the blade to cut through 
the material without difficulty and with-
out blocking. 

 Always aim at making a complete cut in 
one pass rather than in a stop-and-go 
operation requiring the workpiece to be 
withdrawn. If you have to withdraw the 
workpiece, switch off the bandsaw first 
and wait for the blade (25) to stop be-
fore freeing the workpiece. 

 The workpiece must always be guided 
by the longer side during cutting. 

 

Important! When handling narrower work-
pieces, it is essential to use a push stick. The 
push stick (28) must always be kept close at 
hand at then hook(29) provided for that pur-
pose on the side of the saw (Fig. 27). 

 

9.1 Longitudinal cuts 

 

Longitudinal cutting (also known as slitting) is 
when you use the saw to cut along the grain of 
the wood. 

 Place the parallel stop (23) to the left of 
the blade (25), as far as possible, for 
the width required. 

 Lower the blade guide (11) down to the 
workpiece. 

 Switch the saw on. 

 Press the edge of the workpiece with 
your right hand to hold it securely 
against the parallel stop (23) and flat 
on the table (15). 

 Guide the workpiece along the parallel 
stop (23) and through the blade (25) at 
a uniform speed. 

 Important: Long workpieces must be 
secured against falling off the table at 
the end of the cut- 

 

9.2 Freehanded cuts (Figure 25) 

 

One of the most outstanding features of a 
bandsaw is the ease with which it allows you to 
make curved cuts and radii. 

 Lower the blade guide (11) down to the 
workpiece. 

 Switch on the saw. 

 Hold the workpiece securely on the 
table (15) and guide slowly through the 
blade (25). 

 Freehanded cuts should be made at low 
feed speed so that you can guide the 
blade (25) along the required line. 

 It often pays to first cut off surplus 
curves and corners up to about 6mm 
from the cutting line. 

 In the case of curves which are too 
tight for the blade to cut correctly, it 
can help to make a series of close-lying 
cuts at right angles to the curved line. 
When you saw the radius the material 
simply will drop off. 

 

10. MAINTENANCE 

 

Important! Pull out the power plug first.  

Remove the dust and dirt regularly from the 
machine. Cleaning is best carried out with a 
fine brush or a cloth. 

Never use caustic agents to clean plastic parts. 

 

11. ORDERING SPARE PARTS 

 

Please provide the following information on all 
orders for spare parts: 

 Model/type of the machine 

 Date of acquisition 

 Serial number of the machine 

 Spare part(s) marked on exploded 
drawing  

 Required spare part numbers listed 
additionally. 
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12. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

Dovozce / Distributor  

HOLZMANN MASCHINEN® GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 

Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 

Název / Name 

 Pásová pila na dřevo HBS 300J / Wood Bandsaw HBS 300J 

Typ(y) /  Model(s) 

 HOLZMANN HBS 300J (JFB12),   220-240V, 50Hz, 750W, IP 20; 

Směrnice ES / EC-Directive(s) 

 2006/42/EC Směrnice pro stroje / Machinery Directive 

2004/108/EC Směrnice elektromag. kompatibility / EMC directive 

Testováno podle / tested according to 

 Art. 8(2), 8(2)c of 98/37/EC and 12(3) b or 12 (4) (a) of 2006/42/EC 

EN55014-1:2006, EN55014-2/A1:2001, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3/A2:2005 

 

 

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený typ stroje splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky norem EU. Toto prohlášení 
ztrácí svou platnost, pokud by došlo ke změnám nebo úpravám stroje, které námi nebyly odsouhlaseny. 

 

Hereby we declare that the mentioned machine fulfils all relevant requirements of the above stated EC-Directives. Any 
manipulation of the machines not authorized by us explicitly in written form renders this document invalid. 

 

 

 

 

Haslach, 13.03.2014  Klaus Schörgenhuber, CEO 

Místo/place,  Datum/date Podpis / sign 

 



NÁHRADNÍ DÍLY / SPARE PARTS 

 

13. NÁHRADNÍ DÍLY / SPARE PARTS 

14. ERSATZTEILE / SPARE PARTS 

 

 

 



NÁHRADNÍ DÍLY / SPARE PARTS 

 

Bestellcode Bezeichung/denomination Anz. / Qty 

JFB12-001 motor 1 

JFB12-002 key 5x25 1 

JFB12-003 frame 1 

JFB12-004 nob 1 

JFB12-005 fasten slot M6x12 2 

JFB12-006 ∅ 10 washer 1 

JFB12-007 bolt 1 

JFB12-008 location sleeve 1 

JFB12-009 M8 nut 4 

JFB12-010 ∅ 8 washer 9 

JFB12-011 ∅ 6 washer 25 

JFB12-012 M6x15 bolt 8 

JFB12-013 fasten slot M6x16 2 

JFB12-014 wheel 1 

JFB12-015 pulley 1 

JFB12-016 pulley belt 2 

JFB12-017 ∅ 40 circlips  4 

JFB12-018 6203bearing 5 

JFB12-019 ∅ 17 circlips 2 

JFB12-020 blade 1 

JFB12-021 ∅ 12 circlips 1 

JFB12-022 6001 bearing 2 

JFB12-023 ∅ 28 circlips 2 

JFB12-024 rubber sleeve 1 

JFB12-025 shaft 1 

JFB12-026 belt 1 

JFB12-027 screw 3 

JFB12-028 output shaft 1 

JFB12-029 location plate 1 

JFB12-030 down holding plate 1 

JFB12-031 M4 nut 6 

JFB12-032 ∅ 4 washer 16 

JFB12-033 safty switch 2 

JFB12-034 M4x12 screw 2 

JFB12-035 main switch 1 

JFB12-036 guide plate 2 

JFB12-037 shaft 1 

JFB12-038 driven wheel 1 

JFB12-039 nut 1 

JFB12-040 spring 1 

JFB12-041 link pin 2 

JFB12-042 holding block for driven wheel 1 

JFB12-043 slide seat 1 

JFB12-044 M6x8 bolt 4 

JFB12-045 pin 4 

 

JFB12-046 M24x1.5 plastic nut 4 

JFB12-047 washer 4 



NÁHRADNÍ DÍLY / SPARE PARTS 

 

JFB12-048 pin sleeve 4 

JFB12-049 ∅ 10 washer 8 

JFB12-050 sleeve 4 

JFB12-051 M4x8 screw 2 

JFB12-052 cover (down) 1 

JFB12-053 steel plate 2 

JFB12-054 cover (upper) 1 

JFB12-055 plug 1 

JFB12-056 M4x30 screw 4 

JFB12-057 ∅ 12 washer 4 

JFB12-058 adjusting bolt 1 

JFB12-059 pin ∅ 4x24 1 

JFB12-060 adjusting handle 1 

JFB12-061 plastic board 1 

JFB12-062 ST4.8 bolt 4 

JFB12-063 location plate 1 

JFB12-064 blade cover 1 

JFB12-065 M8x25 bolt 1 

JFB12-066 fixing board 1 

JFB12-067 adjusting handle 1 

JFB12-068 M8 nut 2 

JFB12-069 ∅8 washer 11 

JFB12-070 M8x16 bolt 4 

JFB12-071 M6 nut 6 

JFB12-072 fixing board 1 

JFB12-073 ∅4 washer 2 

JFB12-074 fixing board 1 

JFB12-075 M6x25 bolt 3 

JFB12-076 M6x14 screw 1 

JFB12-077 fasten block 1 

JFB12-078 fasten block 1 

JFB12-079 606z bearing 3 

JFB12-080 bearing 2 

JFB12-081 fasten block 2 

JFB12-082 M6x20 bolt 3 

JFB12-083 pin 1 

JFB12-084 fixing board 1 

JFB12-085 pin 1 

JFB12-086 627Z bearing 1 

JFB12-087 locking handle 2 

JFB12-088 M6x12 bolt 8 

JFB12-089 M4x6 screw 4 

JFB12-090 sleeve 1 

 

 

JFB12-091 pin 2 

JFB12-092 shaft 1 

JFB12-093 M6x8 screw 3 

JFB12-094 ∅6 washer 5 

JFB12-095 fixing board 1 

JFB12-096 M12 nut 3 



NÁHRADNÍ DÍLY / SPARE PARTS 

 

JFB12-097 ∅16 washer 1 

JFB12-098 M16 nut 1 

JFB12-099 dust outlet 1 

JFB12-100 air inlet 1 

JFB12-101 handle 4 

JFB12-102 handle 1 

JFB12-103 guide holder 1 

JFB12-104 M6x40 bolt 2 

JFB12-105 handle 1 

JFB12-106 guide 1 

JFB12-107 end cover 2 

JFB12-108 handle 1 

JFB12-109 M6x20 bolt 2 

JFB12-110 fence 1 

JFB12-111 washer 1 

JFB12-112 angle gauge 1 

JFB12-113 M4x5 screw 1 

JFB12-114 indicator 1 

JFB12-115 cover plate 1 

JFB12-116 table 1 

JFB12-117 end cover 1 

JFB12-118 fasten pressure plate 1 

JFB12-119 M8x50 bolt 3 

JFB12-120 handle 4 

JFB12-121 ruler 1 

JFB12-122 end cover 1 

JFB12-123 support foot 1 

JFB12-124 slide block 2 

JFB12-125 angle scale 1 

JFB12-126 table fixing support 1 

JFB12-127 M8x25 bolt 4 

JFB12-128 M8x20 bolt 4 

JFB12-129 indicator 1 

JFB12-130 support 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLEDOVÁNÍ VÝROBKU 

 

 

14.  SLEDOVÁNÍ VÝROBKU 

 

Po dodání nás zajímá Vaše spokojenost s výrobkem. 

Při procesu zlepšování výrobků jsme totiž závislí na Vás a Vašich zkušenostech s prací se strojem. 

Jedná se o: 

• Vaše zkušenosti, které mohou být důležité i pro ostatní uživatele. 

• Problémy, které se vyskytly v určitých provozních situacích. 

• Návrhy na zlepšení výrobku. 

 

Prosíme Vás proto o zaznamenání Vašich zkušeností a poznatků z provozu a jejich zaslání na naši 
adresu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 - 4 

 

 

 


