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Beskrivning

I detta användningsexempel beskrivs hur man sågar i en 60 mm tjock 
sandwich-skiva med sänksågen TS 75. 

Sandwichelement används ofta som ytterbeklädnad av hallar, till exempel 
lagerbyggnader, logistikcenter, fabrikshallar, varuhus osv. Sandwichmaterial 
består av två stålbeklädnader med en värmeisolerande skumkärna av polyu-
retan (PUR) emellan. Beklädnaderna består av 0,6 mm tjock ST 37-stål och 
är varmgalvaniserade och bandlackerade (speciallackering). De levereras 
linjerade, släta eller med trapetsprofil. 
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Benämning Art.nr

Sänksåg TS 75 EBQ-Plus 561182

Styrskena FS 1400 491498

4 st enhandstvingar FS-HZ 160 491594

Dammsugare CTM 26 E 583848

Multifunktionsbord MFT/3 495315

Gnistsläckare D 50 FL 484733

Flattandad sågklinga 210x2,2x30 F36 493351

 
Gnistsläckaren monteras mellan slangen och slanganslutningen på damm-
sugaren. Den förhindrar att gnistorna som uppstår när man sågar kommer 
in i dammsugaren, bild 505/02.

B
Maskiner/tillbehör

För tillsågningen krävs följande maskiner och hjälpmedel:

505/02

Byta sågklinga

Dra ur maskinens elkontakt •
Fäll FastFix-spaken till anslaget •
Skjut upp tillkopplingsspärren och tryck ner sågaggregatet tills det  •
hakar i

Lossa skruven med insexnyckel •
Ta bort sågklingan •
Rengör flänsen •
Sätt i stål-/sandwich-klingan (493351). Se till att sågklingan och   •
maskinen har samma rotationsriktning
Montera ytterflänsen och dra åt skruven •

Fäll tillbaka FastFix-spaken •
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C
Förbereda/ställa in

Spel i styrningen

Ställ in de gröna excenterbackarna på sänksågens basplatta utan   •
spelrum mot styrskenan.

Maskinen ska kunna röra sig utan motstånd på styrskenan.

Såga in styrskenans splitterskydd

Styrskenans splitterskydd ska sågas in innan man börjar arbeta. •

Ställ in djupindikeringen på 15 mm. •

Tryck in djupindikeringen på skalan och ställ samtidigt in önskat djup. •

Såga in splitterskyddet utmed hela längden.
På så sätt ställs splitterskyddets kant in exakt mot sågen och sågklingan 
och kan då användas som styrkant och ritslinje.

Fäst sandwich-skivorna med skruvtvingar på ett bord, på träbockar eller  •
liknande. (Eller: lägg dem på golvet med ca 15 cm tjocka träunderlägg, 
till exempel fyrkantvirke.)

Märk eventuellt ut snittet på sandwich-skivorna. •

Justera styrskenan mot ritsen och fäst den på arbetsobjektet med skruv-  •
eller enhandstvingar.

Anslut sugslangen till sänksågen. •
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Vårt användningsexempel är en rekommendation som utarbetats vid praktisk använd-
ning. De olika ramvillkoren är dock inget som vi kan påverka. Därför frånskriver vi oss 
all garanti. Inga rättsliga anspråk kan av dessa skäl ställas gentemot Festool. Följ 
alltid säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen som medföljer varje produkt.

www.festool.com

Placera sänksågen på styrskenan, ställ in varvtalssteg 3–4 och såga  •
sandwich-skivan med måttlig matningshastighet.

OBS!
Vid bearbetning av sandwichmaterial krävs följande:

Använd rätt sågklinga från Festool. •

Använd skyddsglasögon, arbetshandskar och ev ytterligare kroppsskydd •
(för att förebygga skador).

Börja såga långsamt – sätt inte ner klingan ryckartat i arbetsobjektet. •

Ställ in varvtalssteg 3–4 och välj en låg matningshastighet. •

Använd utsug. •
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