
 
 

 

FORMÅL: Sikker bruk av kontursag 

OMFANG: Fra bruk av verneutstyr til oppstart og opprydding 

NR HANDLING ANSV. NR. DOK. NAVN 

KOMMENTARER 

1 VERNEUTSTYR OG SIKKERHET Operatør  

1.1 Bruk alltid egnet verneutstyr; åndedrettsvern, hørselsvern og 

vernebriller eller ansiktsmaske. 

Operatør Manglende bruk av 

verneutstyr kan føre 

til bortvisning 

1.2 Bruk aldri løstsittende klær, skjerf, lange smykker og løst hår ved 

bruk av skjærende maskiner og maskiner med roterende deler. 

Operatør Manglende 

overholdelse kan 

føre til bortvisning 

1.3 Hold gulvet fritt for flis og kapp, slik at du unngår å gli eller snuble. 

Pass på å stå stødig når du jobber. 

Operatør  

2 OPPSTART OG BRUK 

  

2.1 Velg riktig sagblad: de smale bladene med grove tenner er til saging 

av tre, de brede med finere tenner til aluminium. Ekstra blad ligger i 

verktøyskapet på metallverkstedet 

Operatør  

2.2 Skifte av sagblad: løft opp hurtigutløserspaken og løsne skruene på 

bladstrammingen oppe og nede. Trykk øvre arm ned, ta ut/sett inn 

sagblad, stram til skruene, senk hurtigutløserspaken og stram bladet 

ved å skru spaken med klokka. Obs: Sagtennene skal alltid peke 

nedover! 

Operatør  

2.3 Velg riktig hastighet: høy hastighet for trevirke og lav hastighet for 

aluminium og andre ikke-jernholdige metaller. 

Operatør  

2.4 Før emnet langsomt mot bladet, unngå at sagbladet vrir seg. Sagen er 

best egnet for tynnere materialer under 25 mm. 

Operatør  

2.5 Ved innvendig skjæring bores et hull som sagbladet føres gjennom 

før det festes i maskinen 

Operatør  

3 AVSLUTNING OG OPPRYDDING 

  

3.1 Fjern flis og støv, rydd opp rundt kontursagen. Operatør  

3.3 Hvis opprydding ikke skjer, vil utestengelse fra verkstedet bli 

vurdert. 

Instruktør  

3.4 Feil og mangler på maskiner og utstyr eller uryddige rom rapporteres 

til Rino Nilsen, rino.nilsen@hiof.no.  
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