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Läs innan användningLäs innan användning
För utbildade användare över 18 år

Asfalt- och betongsåg, hjulburen,
förbränningsmotordriven

Stopp/Nödstopp

Kontrollera före start

Husqvarna FS 309

Ställ stoppvredet i läge 0.

Gasreglage: i OFF-läge.
Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
Klingskydd, rotationsriktning och nödstopp.
Anslut vattenslangen/fyll vatten i tanken vid våtsågning.
Maskinen ska vara säkert uppställd och bromsad.

Säker användning/Riskanalys

Ergonomi

Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till
silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet
ska utföras.
Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
Klingskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
Vattna om möjligt mot damm, använd annars andningsskydd.
Stäng alltid av maskinen och lås klingan mot rotation vid
förflyttning på arbetsplatsen.
Klingan måste tas bort vid lyft, lastning, lossning och transport
på arbetsplatsen.

Håll maskinen med båda händerna.
Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.

Avgaser Bränsle Buller Damm Vibrationer

Skyddsfunktioner

Användningsområde

Start

Tillsyn/Inspektion

Nödstoppsknapp, klingskydd

Asfalt, betong.

Ställ stoppvredet i ON-läge. Aktivera choken. Dra i startsnöret.

Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
Håll maskinen ren.

Buller

Vibrationer

Tekniska data

84 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

3D-värde hand-/armvibrationer: 2,6 m/s²
Arbetstid insats: ca 07:20 h
Arbetstid gräns: ca 08:00 h
Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv-
och muskelpåverkan.

  0.2  
0.2 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Drivmedel: Blyfri bensin 95 oktan eller alkylatbensin
Max klingdiameter: 350 mm
Max skärdjup: 120 mm
Vikt: 70 kg
Effekt: 6,5 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och
ersätter inte, tillverkarens manual enligt 89/392/EEG. Framtagen av
Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.


