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C O N T R O L E L I J S T – 1603-NL  

PUNT  BENAMING IN ORDE OPMERKING 
NR.  JA NEE    

A MACHINEGESTEL (algemeen)    

a-1 Afscherming zaagblad onder tafelblad    

a-2 Afscherming V-riemen    

a-3 Spouwmessupport    

a-4 Geleiderbaan    

a-5 Aanvoertafel (indien aanwezig)    

a-6 Korte rollenbaan (indien aanwezig)    

a-7 Inlegstukken in draaiblad    

B CIRKELZAAGBEVEILIGING (algemeen)    

b-1 Doorzichtige kap    

b-2 Brede oploop    

b-3 Houten lat    

b-4 Bevestigingsbeugel van doorzichtige kap    

b-5 Stand van kap (achter ± 5 mm hoger dan voor)    

b-6 Positie van kap (evenwijdig aan zaagblad, loopt 
vrij) 

   

b-7 Bevestigingspunt en steun onder draaiblad     

C GELEIDERS (algemeen)    

c-1 Houten deel hoofdgeleider/aanslag    

c-2 Metalen deel hoofdgeleider/aanslag     

c-3 Rollagers    

c-4 Stelknop geleider    

c-5 Houten deel hulpgeleider    

c-6 Metalen deel hulpgeleider    

c-7 Hulpgeleiderbout    

D SPOUWMES (algemeen)    

d-1 Stand t.o.v. zaagblad (max. 2mm)    

d-2 Afmetingen t.o.v. diameter zaagblad    

E ZAAGBLAD (algemeen)    

e-1 Scherpte    

e.2 Afmetingen/gegevens i.v.m. spouwmes    

F DUWHOUT (algemeen)    

f-1 Handgreep (bevestiging)    

f-2 Houten deel    

G ELEKTRISCHE INSTALLATIE  
vlg. NEN 3140 (algemeen) 

   

g-1 Aansluitleidingen (beschadigingen)    

g-2 Binnengeleidingen (trekontlastingen)    

g-3 Bevestiging schakelmateriaal    

g-4 Schakelmateriaal    

g-5 Bevestiging leidingen    

H ELEKTRISCHE AANDRIJVING (algemeen)      

h-1 Zaag-as    

h.2 Klemschijven voor zaagblad    

h-3 Ventilatieopeningen    

h-4 Koelribben op motor (vuil)    

h-5 Motor-as (speling)    

h-6 Remtijd    

K OPSCHRIFTEN (stickers)    

k-1 Veiligheids stickers 10 stuks     

L GEBRUIKSAANWIJZING     
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AANDACHTSPUNTEN BIJ INVULLEN CONTROLELIJST -1603-NL 
A. MACHINEGESTEL (algemeen) 

• Is het gestel niet ernstig beschadigd of vervuild? 

• Functioneren de verstelinrichtingen goed? 

• Ontbreken er geen onderdelen, zoals bouten en moeren? 

• Is de veer t.b.v. frame van hefarm aanwezig/heel? 

• Functioneert de transportset, wielen en tilbeugel, goed? 
a-1.  Afscherming zaagblad onder tafelblad 

• Ontbreekt de scharnierbare klep? 

• Is de spec. M6 bout voor het afsluiten van de klep aanwezig? 

• Functioneren scharnier/sluitingen? 
a-2.  Afscherming aandrijving 

• Is deze aanwezig en zit hij vast? 

• Zijn beide bevestigingsbouten aanwezig? 
a-3.  Spouwmessupport 

• Zijn alle bouten, moeren en ringen aanwezig? 

• Is de klemplaat aanwezig? 
a-4.  Geleiderbaan 

• Is deze niet krom of beschadigd? 

• Zit deze voldoende vast? 
a-5.  Aanvoertafel (indien aanwezig) 

• Is de tafel op de juiste wijze gemonteerd? 

• Staat hij horizontaal opgesteld? 
a-6.  Korte rollenbaan (indien aanwezig) 

• Is deze op de juiste wijze gemonteerd? 

• Zijn de rollen gangbaar? 
a-7.  Inlegstukken in draaiblad 

• Zijn beide inlegstukken gaaf/aanwezig? 

• Zitten de bevestigingsschroeven stevig vast? 
  
B. CIRKELZAAGBEVEILIGING (algemeen) 

• Is de originele beveiliging gemonteerd? 

• Voelt het geheel stevig aan? 
b-1.  Doorzichtige kap 

• Is deze voldoende doorzichtig (helder)? 

• Is hij beschadigd, gaten/barsten? 
b-2.  Brede oploop 

• Is deze aanwezig en niet beschadigd? 

• Zit de oploop voldoende vast? 
b-3.  Houten lat 

• Is de lat aanwezig? 

• Is deze gaaf en zit hij stevig vast? 
b-4.  Bevestigingsbeugel van doorzichtige kap 

• Is de beugel niet verbogen? 

• Staat hij in de juiste stand? 
b-5.  Stand van de kap 

• Staat deze iets voorover, voor ± 5 mm lager dan achter? 
b-6.  Positie van de kap 

• Staan de zijkanten evenwijdig aan het zaagblad? 

• Komt de kap niet in aanraking met het zaagblad, ook niet in 
hoogste stand onder een hoek van 45°? 

b-7.  Bevestigingspunt en steun onder draaiblad 

• Zitten deze voldoende vast (bout en contramoer)? 
 
C. GELEIDERS (algemeen) 

• Zijn deze aanwezig? 
c-1/5.  Houten delen 

• Zijn deze niet ernstig beschadigd? 
c-2/6.  Metalen delen 

• Zitten deze voldoende vast aan de houten delen? 
c-3.  Rollagers 

• Zijn deze gangbaar en vertonen zij niet teveel speling? 
c-4.  Stelknop 

• Draait deze niet te zwaar en is hij niet beschadigd?  
c-7.  Hulpgeleiderbout 

• Is deze aanwezig en gemakkelijk aan te draaien? 
  
  D. SPOUWMES (algemeen) 

• Is het originele spouwmes gemonteerd? 

• Is het niet beschadigd? 

• Zit het stevig vast? 
d-1.  Stand t.o.v. zaagblad 

• Staat deze correct opgesteld?(zie sticker) 
d-2.  Afmetingen t.o.v. zaagblad 

• Corresponderen de afmetingen met die van het zaagblad?                                                                                            

 

  E. ZAAGBLAD (algemeen) 

• Zitten er geen scheuren in het zaagblad? 

• Zijn er geen tanden afgebroken? 

• Is het schoon (brandplekken/aankoeken van hars)? 
e-1.  Scherpte 

• Zijn de tanden niet bot en beschadigd? 

• Is het blad correct geslepen? 
e-2.  Afmetingen/gegevens i.v.m. spouwmes 

• Is een correct zaagblad gemonteerd? 

• Corresponderen de gegevens op het blad met die van het 
spouwmes? 

 
F. DUWHOUT (algemeen) 

• Zijn er 2 duwhouten aanwezig? 
f-1.  Handgreep  

• Zit de handgreep met 4 schroeven stevig vast? 
f-2.  Houten deel 

• Is dit niet ernstig beschadigd of zitten er losse kwasten in? 

• Zijn de afmetingen juist? 
 
G. ELEKTRISCHE INSTALLATIE (algemeen) 

• Verkeerd de installatie in originele staat? 
g-1.  Aansluitleidingen  

• Zijn de leidingen onbeschadigd? 

• Vertonen zij geen scheuren (t.g.v. uitdrogen)? 
g-2.  Binnengeleidingen (wartels) 

• Zijn de afsluitmoeren stevig aangedraaid? 

• Sluiten de binnengeleidingen goed af? 
g-3.  Bevestiging schakelmateriaal 

• Zitten de schakelaars stevig vast? 

• Zijn alle bevestigingsschroeven aanwezig? 
g-4.  Schakelmateriaal 

• Verkeren de schakelaars in goede staat? 

• Zijn de functies (aan/uit) duidelijk herkenbaar? 

• Functioneren de schakelaars goed? 
g-5.  Bevestiging leidingen 

• Zitten de leidingen op de juiste plaats? 

• Kunnen zij niet tussen bewegende delen bekneld raken? 
 
H. ELEKTRISCHE AANDRIJVING (algemeen) 

• Is er een originele motor gemonteerd? 

• Is de motor onbeschadigd? 
h-1.  Zaag-as 

• Zit er niet teveel speling in de lagers? 

• Zijn alle (3x) V-riemen aanwezig? 

• Zijn deze voldoende gespannen? 
h-2.  Klemschijven voor zaagblad 

• Is de originele klemschijf gemonteerd? 

• Zijn de opspanvlakken niet beschadigd? 

• Is de originele opsluitmoer aanwezig? 

• Is de schroefdraad gangbaar? 

• Is de borgpen aanwezig en zit deze vast? 
h-3.  Ventilatieopeningen 

• Zijn de ventilatieopeningen niet verstopt? 

• Is waaierkap niet beschadigd?  
h-4.  Koelribben op motor 

• Bevindt er zich niet teveel vuil op de koelribben? 
h-5.  Motor-as 

• Zit er niet teveel speling in de motor-as? 

• Vertoont de as geen beschadigingen? 

• Is de riemschijf (poelie) niet beschadigd? 
h-6.  Remtijd (voor machines met CE-markering) 

• Staat het zaagblad, na uitschakelen, binnen 10 seconden 
stil? 

 
K. OPSCHRIFTEN (stickers) 

• Zijn alle stickers aanwezig (zie bijlage) 

• Zijn de teksten goed leesbaar? 
 
L. GEBRUIKSAANWIJZING 

• Is de gebruiksaanwijzing bij de machine aanwezig? 
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BOUWZAAG GJERDE MODEL: 
 

 
 

BOUWJAAR - SERIENUMMER: 
 

CONTROLE  IN ORDE OPMERKING 
 JA NEE  

DATUM 1e controle : 
 

   

DATUM 2e controle : 
 

   

AANTEKENINGEN: 
 
 

 
NAAM + PARAAF CONTROLEUR: ....................................................................... ;  ........................... 
 

 
Attentie !! Ondertekenen na beantwoording van alle punten van de controlelijst met JA (m.u.v. a-5 en a-6) 

 
 
 
 
 

Zoals wellicht bij u bekend, moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving, de op de 
werkplek aanwezige machines veilig worden gebruikt.  
Voorts moeten zij tijdens de gehele gebruiksduur toereikend worden onderhouden en gecontroleerd  
en in een zodanige staat zijn, dat gevaar voor de veiligheid van de werknemers wordt voorkomen. 
Werknemers die belast zijn met o.a. het onderhouden en repareren van de machine moeten daartoe  
een specifieke deskundigheid en ervaring bezitten. 
 
 
Een aan de hand van deze controlelijst uitgevoerde periodieke controle, van de 
bij u in gebruik zijnde bouwzaag, kan als onderdeel van de voor de werkgever verplichte 
Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden aangemerkt. 
 
 
Een volledig ingevulde lijst dient, nadat alle punten van de lijst met positief resultaat zijn 
afgewerkt en voorzien van ondertekening en datum, in het RI&E-dossier worden opgeborgen. 
Bij een bezoek van de Arbeidsinspectie/Arbodienst kunt u de lijst overleggen. 
 
Meerdere exemplaren van de controlelijst zijn bij Gjerde B.V. te verkrijgen. Tel.: 0545-47 28 55 

 
 
 
 

Attentie !! 
De controlelijst is niet toepasbaar op de oudere modellen 1600 van vóór bouwjaar 1980.  
Deze oudere machines kunnen door enkele niet te verhelpen constructieve tekortkomingen, o.a. de 
bereikbaarheid van het zaagblad (veilige afstanden) en de mogelijkheid voor afzuigen van  
stof en spanen, niet voldoen aan de huidige Arbowet- en regelgeving. 
 


