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1. Brug, leveringsomfang og til-
behør

Vigtige henvisninger, som absolut bør læses!

Denne vejledning er beregnet til maskinoperatøren. 
Pas godt på den og opbevar den omhyggeligt!

Halveringssaven må kun tages i brug, når den 
er:

i teknisk perfekt stand i henhold til bestemmel-
serne, og brugeren er sig bevidst om sikker-
hedsforskrifter og faren ved brug

forsynet med alle sikkerhedsanordninger

og alle sikkerhedsbestemmelser er overholdt

og efter at personalet har læst og forstået 
denne vejledning, især kapitel 2 "Sikkerheds-
henvisninger" (side 2) og kapitel 3 "Ibrug-
tagning og driftssikkerhed" (side 3)

Kun på denne måde kan betjeningsfejl undgås og 
farlige situationer bedømmes korrekt.

Grib aldrig ind i savklingens områ-
de, du kunne komme til at skære 
legemsdele af dig selv!

Vær iført øjenbeskyttelse under 
arbejdets udførelse, henholdsvist 
beskyttelsesbriller!

1.1 Anvendte symboler i denne 
vejledning

Faresymbol:

Her er yderste forsigtighed og omtanke 
påbudt. Ved forkert adfærd er der di-
rekte risiko for personalet og andre til-
stedeværende for at komme til skade. 
Desuden kan maskinen blive skadet.

Informationssymbol:

Tekstafsnit, som er forsynet med dette 
symbol, giver dig vigtige informationer 
og nyttige tips.

1.2 Definition af anvendelsesområ-
der

1.2.1 Anvendelsesområde

Halveringssaven er konstrueret til lette og mellems-
være udskæringsarbejder, især til halvering af svin 

og søer i mellemstore og store virksomheder.

Maskinen er ikke beregnet til andre formål. Såfremt 
brugeren måtte ønske at benytte den til andet end 
det anførte, er det vigtigt inden da at rette henven-
delse til firmaet Schmid & Wesel GmbH & Co. (S & 
W). 

Ved brug af maskinen til andre end de anførte for-
mål må der påregnes en risiko for tilskadekomst og 
forhøjet slitage. Brugeren hæfter alene for overtræ-
delser.

1.2.2 Yderligere risici:

Halveringssaven er fremstillet med henblik på indu-
striel forarbejdning af dyrekroppe. Derfor indebærer 
brugen af den en risiko for at komme til skade, ved 
decideret ulovlig brug kan den dræbe et menneske. 
Man må derfor ved forkert omgang med maskinen 
regne med direkte dødsulykker og kvæstelser, som 
gennem forblødning også fører til døden. Det er der-
for nødvendigt altid at omgås maskinen korrekt.

1.3 Leveringsomfang

Halveringssav

Driftsvejledning

1.4 Tilbehør

Trykslange (vand)

Tapnøgle

Låsestift

Tryksprøjte

Specialfedt

Kompakt styringssystem

Ordrenumrene for de dele, som er indeholdt i lever-
ingsomfanget samt for tilbehør findes i bilag A.2 "Li-
ste over reserve- og sliddele" (side 8).

2. Sikkerhedshenvisninger

2.1 Generelle sikkerhedshenvisnin-
ger

Ved brug af halveringssaven skal efterståen-
de sikkerhedsforanstaltninger ubetinget 
overholdes.

Udskiftning af savklinger såsom installations-, 
vedligeholdelses- og reparationsarbejde må kun 
udføres, når maskinerne ikke er tilsluttet elnet-
tet!

Det forudsættes, at brugerne - personalet - har 
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tilstrækkeligt kendskab til arbejdet med parte-
ringstænger

Introduktion gennem vores fagpersonale

Installations-, vedligeholdelses- og reparations-
arbejde må kun udføres af autoriseret fagperso-
nale

Halveringssaven lever op til vedtagne sikker-
hedsbestemmelser

2.2 Adfærd på arbejdspladsen

1. Sørg for orden på arbejdspladsen. Uorden kan 
forårsage ulykker.

2. Vær opmærksom på betydningen af omgivel-
serne. Sørg for god belysning. (Min. 500 lux).

3. Hold uvedkommende borte fra arbejdspladsen. 
Udfør arbejdet koncentreret og med sund for-
nuft. Du bør ikke arbejde med halveringssaven, 
når du er ukoncentreret og/eller træt.

4. Opbevar halveringssaven på et sikkert sted. 
Maskiner, som ikke er i brug, skal opbevares på 
et tørt sted.

5. Arbejdstøj: Du må ikke være iført løsthængende 
beklædning og smykker - de kan blive grebet af 
de bevægelige dele. Dit fodtøj skal slutte fast 
om foden. Bær altid et hårnet!

6. Undgå unormale kropsstillinger. Sørg for at stå 
fast og sikkert, og pas på ikke at miste balan-
cen.

7. Vedligehold dine arbejdsredskaber omhygge-
ligt. Brug altid skarpe og ubeskadigede knive, så 
arbejdet kan udføres sikrest og nemmest.

8. Du bør kun benytte EFA-originalsavklinger. 
Overhold retningslinjerne, når du skifter knive. 
Se også kapitel 4.1 "Udskiftning af savklinge" 
(side 4)).

9. Du må aldrig lade nøglen til værktøjet sidde i 
låsen. Inden du tænder, skal du kontrollere, om 
alle nøgler er fjernet.

10.Brug kun EFA-originaltilbehør. I modsat tilfælde 
bortfalder garantien. Desuden kan du risikere at 
komme til skade, hvis du bruger andre indsatser 
eller tilbehør.

11.Det er ikke tilladt at foretage forandringer og 
ombygninger på maskinen. Dette løser S&W fra 
alle krav i forhold til ansvar og garanti.

3. Ibrugtagning og driftssikker-
hed

Arbejdsplads

Brugeren bør have et frit rum omkring sig på min-
dst 1,5 qm. Det bør undgås, at en anden arbejds-
plads strækker sig ind på dette område, da der 
ellers på grund af tangens bevægelser er risiko for 
ulykker.

Belysningen på arbejdspladsen skal være mini-
mum 500 lux.

3.1 Ibrugtagning for første gang

Halveringssaven skal være sluk-
ket, når den sluttes til elnettet!

Væsentlige informationer, fx tekniske 
datablade, tegninger og produktionsli-
ster findes i bilag A (side 8).

3.1.1 Fjedertræk

Maskinen skal altid drives i kombination med en 
vægtaflastning (fjedertræk). Dette skal anbringes 
med en glideskinne på et højere liggende sted over 
arbejdspladsen eller under loftet. Informationer til 
finjustering af fjedertrækket findes under kapitel 
6.3.3 "Hvæsning af savklingen" (side 6).

Halveringssaven skal så vidt muligt hænges næse-
tungt op. Den lodrette position kan ved behov efter-
justeres.

På grund af vægten på ca. 47 kg henholdsvis 42 kg 
kan der være risiko for, at maskinen glider eller fal-
der ned, når vægtaflastningen enten fastgøres eller 
løsnes. Vær også opmærksom på, at maskinen ikke 
kommer i klemme ved karabinhagen eller ved hal-
veringssaven krog. Vær forsigtig!

Når halveringssaven ikke er i brug, skal den placeres 
sådan, at det ikke er muligt utilsigtet at komme i 
kontakt med skærene, for de er skarpe.

3.1.2 Tilslutning til strømnettet

Halveringssaven drives med elektricitet og skal iføl-
ge reglerne i de respektive lande altid installeres af 
en autoriseret elektroinstallatør!

3.2 Betjening af kontakter

Der må først tændes for halver-
ingssaven, når denne brugsan-
visning er læst og halveringssaven 
korrekt tilsluttet!
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Maskinen er udstyret med en TÆND/SLUK dreje-
knap og en tohånds-sikkerhedskontakt.

3.2.1 Tænde

Hold saven sikkert!

Sikring på driftsklar = TÆND-Markering på rødt 
punkt

Tryk på begge kontakter samtidig inden for 0,3 
sek. for at starte saven

3.2.2 Slukke

Slip kontakten

Sikring på hvileposition = SLUK-Markering på 
rødt Punkt

Der kan til hver en tid tændes og slukkes for savklin-
gen.

3.3 Sådan arbejdes der med halver-
ingssaven

Du må aldrig gribe ind i savklin-
gens område, du kunne komme til 
at skære legemsdele af dig selv!

Du skal have øjenbeskyttelse på 
eller beskyttelsesbriller!

3.3.1 Arbejdsproceduren

Inden ibrugtagning skal det kontrolleres, at data for 
strømforsyning og apparat stemmer overens.

Hold halveringssaven sikkert i begge håndtag og 
tænd for den

Før den ind i kødstykket i kørende tilstand

iTag den ud af kødstykket i kørende tilstand, og 
sluk så på begge kontaktgreb

Se også kapitel 3.2 "Betjening af kontakter" (side 3).

3.3.2 Driftssikkerhed

Hold maskinen sikkert på begge kontaktgreb

Vær særlig varsom, når den er tændt

Sørg for, at savklingen ikke sætter sig skævt 
eller fast i noget

Beskyttelsesforanstaltningerne på saven må ikke 
fjernes for at foretæge udskæringer

Når der er slukket for maskinen, står savklingen 
ved hjælp af udløbsbremsen stille efter 2 sek., 
først da må grebene slippes

Sav aldrig med defekt udløbsbremse

Det anbefales at hænge saven op med et fjeder-

træk for at opnå en sikker håndtering (føring)

Til natten betjenes sikringen mod utilsigtet tæn-
ding:

Hvileposition = SLUK-markering på rødt punkt
Driftsklar = TÆND-markering på rødt punkt

4. Montage

Inden alle monteringsarbejder 
skal maskinen tages fra strømnet-
tet!

4.1 Udskiftning af savklinge

Tænd-sikring i hvileposition (SLUK-markering på 
rødt punkt)

Sæt savklingen fast med låsestiften ved boring i 
beskyttelseskappen

Spændingsmøtrikken løsnes ved hjælp af tap-
nøgle

Påsæt ny savklinge centreret på navflangens fir-
kant og styrestift og stram spændingsmøtrikken

Træk låsestiften ud af beskyttelseskappen

Tænd-sikring i position driftsklar (TÆND-marke-
ring på rødt punkt)

4.2 Hvæsning af savklinger

Klingen kan hvæsses på hvæsseautomater for 
rundsave, som kan købes i handlen.

Der er også mulighed for at henvende sig i vores 
serviceafdeling (se kapitel 6.3.3 "Hvæsning af sav-
klingen" (side 6)).

4.3 Indstilling af fjedertrækket

Finafstemmingen af fjedertrækket sker via PLUS/

Fortanding 20,9

Tandantal 60

Udlægger-
mål

0,2 - 0,3 pr. side

Snitvinkel 0°

Tanddybde 5,5 mm+0,2
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MINUS-skruen på dens kabine (se illustration 1).

Illustration 1: Fjedertræk

Skruen drejes i retning af MINUS, indtil maski-
nen befinder sig frit svævende på arbejdshøjde 
og i balance (med trækfjederen)

Hvis et udtræk ikke er muligt, er fjedertrækket blo-
keret, og det er nødvendigt at indstille det igen:

Drej skruen i retning mod PLUS, indtil der kan 

opnås et udtræk, og gentag finindstillingen (se 
ovenfor)

5. Vedligeholdelse

I løbet af driften kan der opstå funktionsforstyrrel-
ser, men i reglen er det relativt enkelt at løse pro-
blemerne. I Tabel 1: "Forstyrrelser og hvordan de 
afhjælpes" er forstyrrelserne beskrevet med mulige 
årsager og relevante forslag til løsning af problemet. 

Tabel 1: Forstyrrelser og hvordan de afhjælpes

Ved betjening af kontakten kører 
apparatet ikke

1. Strømforsyning/ sikring defekt Kontroller strømforsyningen og 
udskift evt. sikringen

2. Kontakt defekt udskift kontakten

3. Sikringsblik, styreanordning 
defekt udskift styreanordning

4. Ledning defekt udskift ledningen

Apparatet har svært ved at starte 
eller bliver varmt 5. Bremse defekt udskift bremse

Apparatet kører ikke, motoren 
brummer

6. Motorfase (tilførselsledning) 
defekt udskiftes

7. Motorfase (stator defekt) udskiftes

Savens udløbstid er længere end
2 s

8. Bremse defekt udskift bremse

9. Strømretter defekt udskift strømretter

Ved betjening af kontakten kører 
apparatet ikke 1. Strømforsyning/ sikring defekt Kontroller strømforsyningen og 

udskift evt. sikringen

6. Rengøring og service

Inden alle rengørings- og service-
arbejder skal maskinen tages fra
strømnettet!

6.1 Maskinen skal rengøres dagligt 
efter afsluttet slagtning

En varig drift uden funktionelle forstyrrelser kan kun 
opnås, når halveringssaven altid holdes hygiejnisk 
ren. Det kan anbefales at desinficere maskinen in-
den hver rengøring.

Herved skal de gældende sikkerheds- og hygiejne-
bestemmelser overholdes (DIN EN 1672)!

Desinfektionsmidler må hverken direkte eller indi-
rekte komme i berøring med fødevarer. Derfor skal 
maskinen skylles med klart vand efter desinfektion.

Tilsæt ikke skrappe opløsnings-
midler! Benyt ikke damp- hen-
holdsvis højtryksslanger! Dyp ikke 
maskinen i vand!

6.1.1 Desinfektion

Når maskinen er i drift, skal den efter hver uds-
kæring desinficeres i 82 grader celcius varmt vand.
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6.1.2 Rengøring af Halveringssaven

Maskinen skal efter hver brug rengøres mit klud, 
børste og varmt vand (40-55 grader celcius). Hård-
nakket snavs og skorper kræver iblødsætning. Brug 
et rengøringsmiddel, helst i skumform, som fordeles 
på den flade, der skal gøres ren, og lad det indvirke 
i 15-20 min. Til sidst vaskes det opløste snavs af i 
varmt vand. Det skal ske manuelt.

Anbefalede rengøringsmidler

Diversey Lever Tego 2000: overfladeaktivt des-
infektionsmiddel

Diversey Lever GmbH
Mallaufstr. 50-56, D-68219 Mannheim

P3-topax 91: overfladeaktivt desinfektionsmid-
del

Henkel-Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 13 04 06, D-40554 Düsseldorf

Ved henvendelse til de ovenfor nævnte adresser fås 
der en rengøringsplan og flere oplysninger.

Die ovenfor nævnte rengøringsmidler skal kun ses 
som en anbefaling; benyttes der andre rengørings-
midler, skal brugeren kontrollere dem i forhold til, 
om materialet kan tåle midlet samt undersøge hy-
giejnereglerne.

6.1.3 Smøremidler og hydraulikolie

Smøremidlet og hydraulikolien er underkastet de 
nødvendige regler for fødevareområdet (DIN 1672).

Anbefalet fedtstof til smøring

Klübersynth UH1 14-22 (1 specialfedt på dåse)

Kvalitet: Godkendelse H1

Ordre-nr. 001 365 621

6.2 Daglig vedligeholdelse af Halver-
ingssaven

6.2.1 Smøring

Efter hver rengøring skal savklingen smøres med et 
tyndt lag syrefri EFA-specialolie.

EFA-specialolie

Ordre-Nr. 001 365 612

6.2.2 Savklinge

Kontroller regelmæssigt savklingen. Er sekskants-
møtrikkens autosikringsfunktion ikke længere ga-
ranteret, skal den øjeblikkeligt udskiftes.

6.3 Udvidet vedligeholdelse (efter 
ca. 50 driftstimer)

6.3.1 Halveringssav

Maskinen skal fedtsmøres gennem smørefedtnippe-
len ved hjælp af fedtkanon (1 - 2 stöd). Der igen-
nem sikres smøring af kuglelejer og gear (se bilag 
A.2 "Liste over reserve- og sliddele" (side 8)).

6.3.2 Udløbsbremse

Ved forstyrrelser på udløbsbremsen skal denne af 
sikkerhedsmæssige årsager kontrolleres og eventu-
elt udskiftes.

6.3.3 Hvæsning af savklingen

Dårligt hvæssede savklinger medfører produktion-
stab, henholdsvist en betydelig risiko for brugeren.

I vores serviceafdeling har vi indrettet en hvæsset-
jeneste. Ved behov kan du henvende 
dig direkte på vores nærmeste autorise-
rede værksted eller direkte i vores mo-
derhus.

Hvæsningen kan også foretages på 
hvæsseautomater til rundsavklinger. Automaterne 
kan købes i handlen. Se dertil også kapitel 4.2 
"Hvæsning af savklinger" (side 4).

Anvend ikke magt, da dele kunne 
blive beskadigede! Brug udeluk-
kende EFA- originalreservedele!

6.4 Reparation gennem kundeser-
vice

Inden alle reparationer skal mas-
kinen tages af elnettet!

Reparationer må kun udføres af 
faguddannede medarbejdere.

Vores serviceafdeling står til disposition for 
reparationer. Henvend dig til vores nærmeste 
autoriserede wærksted eller direkte til moderhu-
set, når du ønsker at få udført en reparation.

Hvis det ønskes, kan reservedelslister eftersen-
des til det udførende værksted med faguddan-
net personale.

Efter reparationer skal drivværkene hver gang 
på ny langtidssmøres!
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7. Transport og lagring

Maskinen skal lagres i et tørt og ventileret rum.

Maskinen skal rengøres som beskrevet i kapitel 
6.1.2 "Rengøring af Halveringssaven" (side 6) og 
transporteres i tør tilstand.

Pas på ikke at beskadige maskinen under transpor-
ten.

8. Tilbagetagelse

Udtjente maskiner - affald - kan leveres tilbage til 
moderhuset, der sørger for bortskaffelse.
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A. Bilag

A.1 Tekniske data

A.2 Liste over reserve- og sliddele

EFA SK40E

Ydelse 2500 Watt

Vandforbrug (rengøring) 7 l/ min

Omdrejningstal 1400 min-1

Savklinge 400 mm

Snitdybde 140 mm

Lydtryksniveau (EN ISO 11688-1) > 85 dB(A) mulig

Hånd-arm vibration (EN 28662) < 2,5 m/ s2

Vægt 47 kg (42 V)
42 kg (115 - 460 V)

Fjedertrækkets bæreevne 350 - 500 N

Savtilslutning 42 V ~/ 50 Hz
115 V ~/ 50 Hz
220/ 400 V ~/ 50 Hz
460 V ~/ 60 Hz

Slangelængde 6 m

SK40E
Billede

nr.
Antal Betegnelse Ordre nr.

Halveringssav komplet (42 V) 110 888 216
Halveringssav komplet (115 V) 110 888 226
Halveringssav komplet (220/ 400 V) 110 888 206
Halveringssav komplet (460 V) 110 888 246
Motor komplet  (42 V) 008 006 116
Motor komplet  (115 V) 008 006 176
Motor komplet (220/ 400 V) 008 006 177
Motor komplet (460 V) 008 006 178
Sprøjtebeskyttelse komplet (1 - 5) 007 006 119

1 5 Sekskantmøtrik 001 304 612
2 1 Liste 003 006 169
3 5 Cylinderskrue med kærv 001 326 103
4 1 Sprøjtebeskytttelse 003 006 142
5 1 Liste 003 006 151
6 2 Sekskantskrue 001 325 921
7 14 Fjederring 001 317 002
8 4 Hættemøtrik 001 304 703
9 4 Gevindtap 003 006 163

dtippelt
Textfeld
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