
Kap-/geringssav Kap-/geringssav 
- Bordrundsav
Kap-/geringssåg 
- Bordcirkelsåg
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5 års Utbytesgaranti

Falkeprodukter omfattas av en 5 års utbytesgaranti, gällande från 

inköpsdatumet. Garantin omfattas inte av hantverkaranvändning utan 

enbart vid privat användning.

Om det är fel på en Falkeprodukt bytas denna ut av en motsvarande 

produkt. Garantin ger inte möjlighet att kräva ersättning eller att kräva 

pengarna tillbaka. Garantin gäller endast vid uppvisande av kvitto.

Kvittot fungerar som garantibevis, så kom ihåg att spara detta.

Garantin gäller inte om felet på produkten har uppstått vid eller till följd av 

en felaktig användning, bristande underhåll eller fel som kan härledas av 

hantverkaranvändning.

Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt 

nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna 

bruksanvisning och de medföljande säkerhets-

föreskrifterna innan du börjar använda maskinen. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruks-

anvisningen ifall du behöver läsa informationen om 

de olika funktionerna igen.
SEDK
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Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya kap-/geringssåg och 

bordcirkelsåg rekommenderar vi dig att läsa igenom denna bruksanvisning 

och medföljande säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda dem. Vi 

rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver 

läsa informationen om de olika funktionerna igen.

Tekniska data

Spänning/frekvens:  230 V ~ 50 Hz

Effekt:  1 800 W

Varvtal:  4 200 v/min

Klinga:  hårdmetall, 250 mm

Kapacitet, kap-/geringssåg:

90°   65 × 155 mm

45° gering   65 × 105 mm

45° sned vinkel   40 × 155 mm

45° sned vinkel + gering   40 × 105 mm

Kapacitet, bordcirkelsåg:

90°   70 mm

45° sned vinkel   50 mm

Sågens delar
1. Handtag för vinkelinställning

2. Djupjusteringshandtag

3. Dammsugarmunstycke

4. Överdel

5. Klyvkniv

6. Spindellås (syns inte på bilden)

7. Handtag

8. Justeringsvred till klyvkniv

9. Skydd för kolborste

10. Ytter� äns

11. Låsmutter

12. Sågklinga

13. Rörligt klingskydd

14. Monteringshål för skruvtving

15. Anhåll
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16. Vridplatta

17. Arbetsbord

18. Justeringsskruv

19. Styrskena till parallellanslag

20. Gångjärn

21. Underdel

22. Lyftpunkt

23. Monteringsskruv

24. Ben

25. Justerbar fot

26. Strömbrytare

27. Nedre klingskydd (syns inte på bilden)

28. Strömbrytare (på handtag)

29. Säkerhetsutlösare

30. Låsknapp till överdel

1
2

3456 7

1
2

3456 8

9

87

9
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bl
bm
blbl
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Särskilda säkerhetsföreskrifter

Allmänt

Använd inte sågen till notning, falsning eller fräsning.

Använd inte sågen till sågning i arbetsmaterial som är större än de mått 

som anges under Kapacitet i avsnittet Tekniska data.

Se till att arbetsområdet är fritt från spån och sågdamm.

Sågen ska placeras/monteras på ett fast underlag så att den inte kan röra 

sig under sågningen.

Sågen får inte användas till att såga i rundtimmer eller vedträn.

Lås aldrig fast den övre skyddsskärmen i öppen position, med undantag 

för byte av sågklinga vilket beskrivs nedanför. Montera aldrig av den nedre 

skyddsskärmen om inte sågen används som bordcirkelsåg.

Akta så att inte fi ngrarna eller andra kroppsdelar kommer i kläm när du 

lutar arbetsbordet.

Lås fast sågens överdel i nersänkt position innan sågen transporteras.

Ta aldrig tag i skyddsskärmarna under transport av sågen.

Sågklinga

Se till att spindeln och fl änsarna till montering av sågklingan alltid är rena.

Använd aldrig sågklinga av snabbstål.

Använd aldrig slipskivor eller skärskivor.

Använd alltid rätt sorts sågklinga till den aktuella modellen. Använd sågen 

endast till sågning i trä, aluminium och liknande material.

Använd aldrig sågklingor om maxhastigheten är lägre än verktygets 

maximala rotationshastighet.

Använd aldrig böjda sågklingor eller sågklingor där några av tänderna 

saknas.

Använd aldrig för stora sågklingor.

Kontrollera att sågklingans riktningsangivelse stämmer överens med 

motorns rotationsriktning.

Använd aldrig en sågklinga som är tjockare än klyvkniven.

Använd alltid skyddshandskar när du hanterar sågklingan. Håll aldrig 

handen i närheten av sågklingan, och försök aldrig att ta bort material från 

arbetsområdet medan sågklingan roterar.

Innan användning

Vid sågning i runda arbetsmaterial ska dessa spännas fast med 

skruvtvingar eller liknande eftersom den roterande sågklingan annars kan 

få dem att snurra runt.
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Kontrollera att arbetsmaterialet inte innehåller spikar, skruvar eller andra 

saker som kan skada sågklingan.

Kontrollera innan varje användning att samtliga låshandtag och skruvar är 

ordentligt åtdragna och att sågbordet sitter fast ordentligt så att det inte 

kan vridas, vibrera eller tippa. Detta är särskilt viktigt när sågbordet har 

vridits eller vänts upp och ner.

Kontrollera innan varje användning att skyddsskärmen kan röra sig fritt 

utan att den sitter fast och att låsmekanismen fungerar som den ska. 

Använd aldrig sågen om detta inte är fallet.

Kontrollera innan varje användning att sågklingan inte kan komma i kontakt 

med någon del av arbetsbordet, underdelen eller klyvkniven.

Kontrollera innan vinkelsågning att sågens överdel sitter fast ordentligt.

Om du använder parallellanslag ska denna vara parallell med sågklingan.

Sågning

Använd aldrig sågen om klingskydden eller klyvkniven inte är korrekt 

monterade.

Använd extra stöd (bord, bock eller liknande) för långa arbetsmaterial så 

att de inte faller av arbetsbordet under sågningen.

Såga aldrig i arbetsmaterial som är så små att de inte kan spännas fast 

ordentligt.

Såga aldrig på fri hand. Sätt alltid fast arbetsmaterialet ordentligt innan 

sågen startas.

Kontrollera att spindellåsen inte är aktiverade innan du startar sågen.

Sågklingan får inte vara i kontakt med arbetsmaterialet eller andra föremål 

när du startar sågen.

Använd en skjutpinne eller ett skjutblock för att föra in arbetsmaterialet i 

sågklingan om avståndet mellan sågklingan och parallellanslaget är mindre 

än 12 cm.

För inte in arbetsmaterialet för snabbt när sågen används som 

bordcirkelsåg.

Om sågklingan sitter fast kan arbetsmaterialet kastas tillbaka mot 

användaren med stor kraft. Stå därför aldrig precis bakom sågklingan 

under sågning.

Om det utvecklas mycket damm under sågningen eller om du sågar i 

hälsofarliga material ska du använda skyddsmask.

Stoppa aldrig sågklingan genom att pressa ned sågen eller genom att 

trycka på sidan av sågklingan.

Sågklingan fortsätter köra en kort stund efter det att maskinen har stängts 

av.
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Montering och förberedelser

Kontrollera att samtliga delar till sågen fi nns och att ingen del är skadad. 

Om så inte är fallet ska du kontakta återförsäljaren direkt.

Sågen kan monteras på de medföljande benen (24) eller sättas fast på ett 

arbetsbord utan stödben.

Montering på ben

Montera de fyra benen i hörnen på underdelen (21) med hjälp av 

monteringsskruvarna (23). Dra åt skruvarna och kontrollera att benen 

sitter fast ordentligt.

Om sågen står ostadigt på underlaget kan fötterna (25) enkelt förlängas 

eller förkortas genom att du vrider dem medsols respektive motsols (sett 

uppifrån).

Montering av underdelen på arbetsbord

Underdelen kan sättas fast på 

ett arbetsbord med hjälp av 

bultar (medföljer ej) i de fyra 

monteringshålen (a) som visas på 

bilden.

Använd bultar, muttrar och 

spännskivor som kan hålla fast 

sågen ordentligt och som inte 

lossnar på grund av vibrationer när sågen används.

Kontrollera innan montering att underlaget klarar av sågens och 

arbetsmaterialets vikt, och att det håller för monteringen.

Montering av uppsamlingspåse

Montera en uppsamlingspåse på dammsugarmunstycket (3) eller anslut 

dammsugarmunstycket till ett utsugssystem.

Kontrollera att det sluter tätt. Använd eventuellt en låsklämma.

Kom ihåg att montera av eventuell utsugsslang innan arbetsbordet (17) 

tippas (se avsnittet Inställningar för bordcirkelsågning nedan)!



23

SE

Inställning av maximalt sågdjup

Tryck in låsknappen (30), sänk 

sågens överdel (4) helt, och 

håll den nere.

Vrid justeringsbulten (b) 

med en skruvnyckel tills 

sågklingans (12) kant sticker 

ner under arbetsbordets yta, 

men den får inte komma i 

kontakt med andra delar.

Djupstopp

Djupstoppet (c) kan kopplas ur eller kopplas in vid behov. Koppla ur det 

vid kap-/geringssågning i tunna och breda arbetsmaterial och när sågen 

ska användas till cirkelsågning. Koppla in det vid kap-/geringssågning i 

tjocka arbetsmaterial.

Vrid djupstoppet motsols för att koppla ur det. Vrid djupstoppet medsols 

för att koppla in det.

Sätt i kontakten i eluttaget och sätt på strömmen.

Inställningar för bordcirkelsågning

Sågen levereras inställd på kap-/geringssågning. Om sågen ska användas 

som bordcirkelsåg ska den ställas in på detta enligt beskrivningen nedan.

Kontrollera att vridplattan (16) är inställd på 0° (sågklingan är parallell med 

underdelen) och sitter fast ordentligt med hjälp av justeringsskruvarna 

(18) på anhållet (15).

Kontrollera att sågens 

överdel sitter fast ordentligt 

med hjälp av spaken för 

snedvinkelinställning (1).

Lossa justeringshandtaget 

(8) på klyvkniven (5) och 

tippa den framåt så att den 

är i jämnhöjd med sågklingan. Öppna det rörliga klingskyddet (13) helt 

och tryck klyvkniven sidleds så att den är utanför sågklingan. Släpp 

klingskyddet och dra åt justeringshandtaget.
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Koppla ur djupstoppet.

Dra ut låsspärren (d) och vrid 

den 90° medsols.

Håll ut låsspärren, sänk 

sågens överdel helt och släpp 

låsspärren. Lås fast överdelen 

i nersänkt läge. Kontrollera 

att den är korrekt fastlåst. 

Om överdelen inte kan låsas 

fast i nersänkt läge vrider du 

djupjusteringshandtaget (2) 

ett antal varv medsols.

Tryck ner urkopplingshandtaget 

(e) och tryck långsamt och 

försiktigt ner arbetsbordet 

så att det lutar 180° på 

gångjärnen (20) och låses fast 

med undersidan uppåt.

Montera bort det nedre 

klingskyddet (27) genom att 

lossa monteringsskruven (f).

Tryck in knappen (g) på 

klingskyddet (h) och håll in 

den, sätt klingskyddet på 

spetsen av klyvkniven (i) och 

släpp knappen. Kontrollera att 

klingskyddet sitter fast.

Tryck ner urkopplingshandtaget 



25

SE

Montering av parallellanslag

Montera parallellanslaget (j) 

på styrskenan (19) och sätt 

fast det i önskad position 

(kan monteres på båda sidor 

av sågklingan) med hjälp av 

spännskruven (m) i änden av 

parallellanslaget.

Lossa inställningsskruven (k) 

på parallellanslagets baksida (l) 

och justera parallellanslaget så 

att anslagets bakre kant är i jämnhöjd med sågklingans främre kant. Dra åt 

inställningsskruven igen.

Kontrollera att parallellanslaget är parallellt med sågklingan. Om det 

inte är det lossar du på justeringsskruven till höger om spännskruven, 

justerar parallellanslaget tills det är parallellt med sågklingan och drar åt 

justeringsskruven igen.

Parallellanslaget har en utbuktning nedtill på ena sidan. Denna utbuktning 

ska vara vänd in mot sågklingan vid sågning i smala arbetsmaterial och 

bort från sågklingan vid andra tillfällen. Parallellanslaget kan vändas på 

önskad ledd genom att du lossar på inställningsskruven helt, monterar 

bort parallellanslaget och monterar på det igen med utbuktningen åt rätt 

håll. Dra åt inställningsskruven igen.

Justering av snedvinkel

Lossa spaken för snedvinkelinställning (under det tippade sågbordet) och 

vinkla sågklingan med hjälp av djupjusteringshandtaget tills den når önskad 

snedvinkel i förhållande till arbetsbordet.

Dra åt handtaget för snedvinkelinställning.

Montering av vinkelanhåll

Placera vinkelanhållet i arbetsbordets yttersta skåra till vänster eller höger 

om sågklingan, ställ in vinkelanhållet i önskad vinkel och lås fast det 

genom att dra åt bulten.

Justering av sågdjupet

Vrid djupjusteringshandtaget för att ställa in sågdjupet. Sågklingan ska 

max vara 2-3 mm högre än arbetsmaterialets ovansida. Kontrollera att 

sågklingan inte stöter emot någon av sågens övriga delar när överdelen 

sänks ner.
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Inställning för kap-/geringssågning

Om sågen ska användas som kap-/geringssåg efter att ha använts som 

bordcirkelsåg ska den ställas in på detta enligt beskrivningen nedan.

Montera bort eventuell snedvinkel och parallellanslag.

Tryck in knappen på klingskyddet och håll in den, ta av klingskyddet från 

spetsen av klyvkniven och släpp upp knappen.

Montera det nedre klingskyddet genom att dra åt monteringsskruven.

Tryck ner urkopplingshandtaget och tryck långsamt och försiktigt ner det 

fällbara arbetsbordet så att det lutar 180° på gångjärnen (20) och låses 

fast med undersidan nedåt.

Ta tag i sågens överdel. Dra ut låsspärren och vrid den 90° medsols. Håll 

ut låsspärren, lyft långsamt sågens överdel och släpp låsspärren. Lås fast 

överdelen i upplyft läge.

Koppla in djupstoppet.

Håll fast det rörliga 

klingskyddet och lossa 

klyvknivens justeringshandtag. 

Skjut den till vänster så 

att den inte längre är 

utanför sågklingan. Sänk 

det rörliga klingskyddet helt och vinkla upp klyvkniven på plats. Dra åt 

justeringshandtaget.

Montera stödanhåll

Stödanhållen (n) kan 

med fördel användas vid 

sågning i smala och tjocka 

arbetsmaterial. De monteras 

genom att du sätter dem 

på anhållet med hjälp av 

monteringsstängerna (o) och 

drar åt skruvarna (p).

Vid sågning i breda och låga 

material ska stödanhållen 

avmonteras.
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Justering av geringsvinkel

Lossa båda justeringsskruvarna på anhållet och vrid vridplattan till önskad 

vinkel (upp till 45° till vänster eller höger). Dra åt justeringsskruvarna helt.

Justering av snedvinkel

Lossa handtaget för snedvinkelinställning och vinkla sågens överdel till 

vänster tills önskad snedvinkel är uppnådd i förhållande till arbetsbordet.

Dra åt handtaget för snedvinkelinställning.

Montera skruvtving

Sätt skruvtvingen (q) i ett av 

de två monteringshålen (14) 

på anhållet och sätt fast den 

med monteringsskruven (r).

Justering av sågdjupet

Vrid djupjusteringshandtaget 

för att ställa in sågdjupet. 

Kontrollera att sågklingan inte 

stöter emot någon av sågens övriga delar när överdelen fälls ner, särskilt 

om sågen är inställd på gering och/eller snedvinkel.

Sågning

Kap-/geringssågning

Ställ in önskad geringsvinkel, snedvinkel och sågdjup.

Lägg arbetsmaterialet mot anhållet och arbetsbordet och sätt eventuellt 

fast det med hjälp av skruvtvingen (om den är monterad).

Skjut låsknappen på handtaget (7) till vänster. Tryck in säkerhetsutlösaren 

(29) och strömbrytaren (28) på handtaget och låt sågen uppnå full 

hastighet innan du sågar i arbetsmaterialet.

Sänk ner sågens överdel på arbetsmaterialet.

Släpp strömbrytaren efter avslutad sågning och vänta med att lyfta sågens 

överdel tills sågklingan har stannat helt. Klingskyddet stängs automatiskt 

när du lyfter sågens överdel.

Bordcirkelsågning

Ställ eventuellt in klingans snedvinkel och önskat vinkelanhåll.

Lägg arbetsmaterialet mot sågbordet.

Sätt på sågen med strömbrytaren (26) och låt sågen komma upp i full 

hastighet.
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Mata in arbetsmaterialet 

med en jämn, glidande 

rörelse. Använd eventuellt 

vinkelanhållet eller en 

skjutpinne/skjutblock. Tryck 

inte med sågen.

När du har sågat färdigt 

stoppar du sågen genom att 

trycka på den röda knappen.

Allmänt om sågning

Försök inte pressa sågen mot någon av sidorna.

Släpp genast strömbrytaren om sågklingan fastnar i arbetsmaterialet.

Om en uppsamlingspåse fi nns monterad ska den tömmas vid behov, dvs. 

när den är ungefär halvfull.

Vid sågning i tunn metallplåt 

bör du lägga ett stycke spillträ 

under arbetsmaterialet (s) 

för att undvika att plattan 

deformeras. Kom ihåg att 

använda en sågklinga som är 

gjord för att såga i metall!

Smörj sågstället med 

smörjmedel vid sågning i 

metall. Använd paraffi nolja till 

aluminium.

Byte av sågklinga

Sågen ska vara inställd på 

kap-/geringssågning (enligt 

beskrivning ovan).

Lyft sågens överdel helt.

Vrid sågklingan med handen, 

samtidigt som du trycker in 

spindellåset (6) till dess att 

sågklingan låses fast.

Lossa låsmuttern (11) på 

sågklingsspindeln med en fastnyckel, lyft klingskyddet och montera av 
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ytterfl änsen (10) och sågklingan. Monteringsbulten lossas genom att du 

vrider den medsols. Släng inte den använda sågklingan i hushållssoporna 

utan kassera den i enlighet med de regler som gäller i din kommun.

Ta bort eventuellt spån och sågdamm runt spindeln och fl änsarna.

Montera den nya sågklingan, ytterfl änsen och låsmuttern. 

Monteringsbulten dras åt genom att du vrider den motsols.

Kontrollera att sågklingans riktningsangivelse stämmer överens med 

motorns rotationsriktning.

Frigör klingskyddet och spindellåset.

Vrid sågklingan med handen för att kontrollera att den rör sig fritt.

Kontrollera att avståndet 

mellan sågklingan och 

klyvkniven är 5-6 mm. Om 

avståndet är mindre eller 

större justerar du klyvkniven 

på följande sätt:

Lossa justeringshandtaget på 

klyvkniven.

Lossa därefter 

justeringsskruven (t) på 

klyvkniven och justera 

klyvkniven så att avståndet 

mellan sågklingan och 

klyvkniven är 5-6 mm.

Dra åt justeringsskruven 

och dra sedan åt 

justeringshandtaget igen.
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Transport

Innan du lyfter eller transporterar sågen ska överdelen sänkas och 

fastgöras genom att låsknappen trycks in. Du kan nu lyfta sågen i 

lyftpunkten eller låta den rulla 

på hjulen.  

1.  Lossa fästskruven och fäll 
ihop det ena benparet 
under stället. 

2.  Lyft det andra benparet till 
en lämplig höjd. 

3.  För sågen framåt. 

Rengöring och underhåll

Ta bort sågspån, damm och smuts med en dammsugare, tryckluft eller en 

borste. Kontrollera att motorns ventilationshål inte är tilltäppta.

Gör rent sågen genom att torka av sågens yttre delar med en fuktig trasa.

Smörj in alla rörliga delar med en lätt smörjolja.

Använd aldrig starka eller frätande rengöringsmedel på sågklingan. Det kan 

skada sågens lättmetalldelar och påverka dess funktion.

Byt ut kolborstarna (9) om de är nedslitna.

Justering av vinkelmätare

Sågens vinkelmätare ställs in på fabriken, men den kan bli felaktig om 

sågen hanteras hårdhänt. Vinkelmätaren kan ställas in på följande sätt:

Geringsvinkelmätaren ställs in genom att du fäller ner sågens överdel och 

kontrollerar att klingan är vinkelrät mot anhållet med hjälp av en rätvinklig 

triangel. Lossa de fyra justeringsbultarna på geringsvinkelmätaren under 

arbetsbordet, ställ in vinkelmätaren på 0° och dra åt bultarna igen.

Snedvinkelmätaren ställs in genom att du fäller ner sågens överdel 

och kontrollerar att klingan är vinkelrät mot arbetsbordet med hjälp av 

en rätvinklig triangel. Lossa handtaget för snedvinkelinställning. Vrid 

justeringsbulten för 0° (u) tills vinkelmätaren på baksidan av sågen visar 

0°. Vinkla sedan sågens överdel till 45° och vrid justeringsbulten för 45° 

(v) tills vinkelmätaren visar 45°.
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Miljöinformation

HP Schou A/S strävar efter att tillverka miljövänliga elektriska och 

elektroniska produkter och vi vill även medverka till att säkerställa ett 

säkert avyttrande av sådana avfallsprodukter som kan vara skadliga för 

miljön. 

Det är viktigt för oss alla att ha en ren miljö. Vårt företag har som 

målsättning att uppfylla EU-kraven på detta område så att vi säkerställer 

insamling, hantering, återvinning och bortskaffande av elektrisk utrustning 

som annars kan vara skadlig för miljön. Detta innebär även att våra 

produkter aldrig innehåller några av följande kemikalier eller ämnen:

-  Bly

-  Kvicksilver

-  Kadmium

-  Sexvärdigt krom

-  PBB (polybromerade bifenyler) (fl amskyddsmedel)

-  PBDE (polybromerade difenyletrar) (fl amskyddsmedel)

HP Schou A/S är stolta över att kunna stödja EU:s miljöinitiativ för en 

renare miljö och förklarar härmed att våra produkter uppfyller såväl WEEE-

direktivet (2012/19/EG) som RoHS-direktivet (2011/65/EG).

Även du som konsument kan vara med och skydda vår miljö genom att 

följa gällande miljöbestämmelser och lämna in förbrukade elektriska och 

elektroniska produkter på den kommunala återvinningsstationen. Kom ihåg 

att ta ur eventuella batterier innan du gör dig av med produkten.



CE-ERKLÆRING

CE-mærke er anbragt: 2014 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE-märke monterat: 2014 EU-DEKLARATION

Fremstillet i P.R.C. - Tillverkad i P.R.C.

6001

EU-Importør - EU-Importör

HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark

37529 (92502)

230 V - 1800 W

 Erklærer herved på eget ansvar, at: Kap-/geringssav - Bordrundsav

 Intygar härmed på eget ansvar, att: Kap-/geringssåg - Bordcirkelsåg

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende DIREKTIVER:
 2006/42/EF:  Maskindirektivet

2004/108/EF: EMC-direktivet

 Är tillverkad enligt följande DIREKTIV:
2006/42/EG:   Maskindirektivet 

 2004/108/EG:  EMC-direktivet

STANDARDER - NORMER
 EN 61029-2-11:2003 - EN 55014-1/A2:2002 - EN 55014-2/A1:2001

  EN 61000-3-2:2000  - EN 61000-3-11:2000

HP SCHOU A/S  -  KOLDING -   30 / 09 / 2014
Business Unit Manager

Stefan Schou





NO. Part NO. Part NO. Part NO. Part
� Rubber  pad �� Screw �� Spring ��� Link  block
� Support  leg �� Indicator ��� Ball  knob ��� Twist  spring
� Plug   cable �� Screw ��� Lock  nut ��� Dust-proot  block
� Grommet �� Screw ��� Stop  bracket ��� Link  pin
� Tighten  knob �� Label  C ��� Fixing  collar ��� Screw
� Adjustable  bracket �� Scale  C ��� Screw ��� Retaining  wheel
� Side  plate �� Pin ��� Adjust  knob ��� Bearing  flange
� Fixing  board �� Screw ��� Adjust  bushing ��� Screw
� square-neck bolt �� Angle  bracket ��� Adjust  rod ��� Transparent  guard
�� Lead  clamp �� Scale  D ��� Fixing  wheel ��� Pull  spring
�� Hexagonal  screw �� Safety  guard ��� Fixing  pin ��� Retaining  ring
�� Spring  washer �� Screw ��� Spring ��� Inner  flange
�� Washer �� Spring  washer ��� Transparent  guard ��� Blade  retaining  ring
�� Lead  clip �� Washer ��� Retaining  ring ��� Blade
�� Screw �� Fixing  collar ��� Screw ��� Outer  flange
�� Label �� Steel  ball ��� Washer ��� Special  fixing  bolt
�� Pipe �� Lock  spring ��� Riving  knife  ass ��� Retaining  spring
�� Screw �� Screw ��� Fixing  block ��� Retaining  block
�� Switch  cover �� Fence ��� Pin ��� Screw
�� Screw �� Side  fence  A ��� Lock  knob ��� Dust  exit
�� Magnet  switch �� Side  fence  B ��� Retaining  ring ��� Lock  spring
�� Switch  box �� Lock  knob ��� Rear  cover ��� Twist  shaft
�� Screw �� Fixing  cover ��� Carbon  brush  cover ��� Lock
�� Spring  washer �� Fixing  spring ��� Carbon  brush ��� Lock  collar
�� Washer �� Lock  knob ��� Carbon  brush  holder ��� Screw
�� T  fixing  plate �� Plastic  screw ��� Screw ��� Down  handle
�� Fixing  bushing �� Lock  nut ��� Housing ��� Switch
�� Label  A �� Fixing  collar ��� Armature ��� Capacitor
�� Label  B �� Plate  bearing ��� Screw ��� Inductor
�� Transfer  switch  box �� Washer ��� Bearing ��� Switch  trigger
�� Transfer  switch �� Bracket  pointer ��� Stator ��� Selt  lock  knob
�� Anchorage �� Bracket  link ��� Wind  guard ��� Lock  block
�� Transfer  switch  cove �� Fixing   screw ��� Lock  guard ��� Lock  spring
�� Screw �� Bracket  connector ��� Shaft  lock ��� Up  handle
�� Screw �� Clamp  ass ��� Lock  spring ��� Screw
�� Lock  block �� Pin ��� Bearing ��� Label  F
�� Twisting  spring �� Fixing  ring ��� Head   guard ��� Label  G
�� Screw �� Twisting  spring ��� Label  D ��� Cable
�� Fixing  block �� Angle  scale ��� Bearing
�� Pin �� Head  bracket ��� Retaining  ring
�� Square-neck nut �� Screw ��� Big  gear
�� Lock  knob �� Rolling  ring ��� Retaining  collar
�� Lock  block �� Link  bar ��� Spindle
�� Scale  A �� Bearing ��� Key
�� Rotating  base �� Pin ��� Retaining  ring
�� Angle  scale  A �� Nut ��� Bearing  flange
�� Scale  B �� Screw ��� Bearing
�� Table �� Stop  pin ��� Screw
�� Angle  scale  B �� Pin ��� Label  E



DK:

KRAFT
Falke værktøjerne er stærke og 
kraftfulde. Falkens stærke næb 
symboliserer værktøjernes kraft.

PRÆCISION
Præcision er en iboende kvalitet, ikke 
bare i designet og fremstillingen af 
værktøjet, men også i brugen af det.

PÅLIDELIGHED
Forbrugeren vil altid erfare, at vare-
mærket med sin høje kvalitet er 
ansvarligt og pålideligt.

INNOVATION
Falke lancerer nyheder i design 
såvel som funktion, og søger 
konstant at yde det ypperste.

SE:

KRAFT
Falke verktygen är alltid starka 
och kraftfulla. 

PRECISION
Precision är en del av kvalitén, inte 
bara i designen och tillverkningen 
av verktyget, men också när man 
använder det.

PÅLITLIGHET
Användaren kommer alltid att 
uppmärksamma att varumärket 
med sin höga kvalité är pålitligt.

INNOVATION
Falke lanserar nyheter i design 
såväl som funktion och innehåller 
alltid den senaste tekniken.


