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Voor u ligt de werktekening van de vlak- en vandiktebank, die – evenals meerdere in De Twaalf 
Ambachten beschreven werktuigen – ontworpen is door Jan Gosselink. Jan heeft met deze machine 
een nieuw hoogtepunt bereikt op het gebied van:

- eenvoud van materiaal en constructie
- degelijkheid
- reële mogelijkheid voor zelfbouw
- constructie zonder ingewikkelde gereedschappen, met uitzondering van enig draaiwerk
- mogelijkheid tot het toepassen van gebruikte materialen.

Wie de machine heeft zien werken is enthousiast, vooral als men hoort dat de zelfbouwmachine maar 
enkele honderden euro’s kost.
Net als de lintzaag (één van de meest gevraagde machines van Jan) is deze machine er een die je 
voor je leven bouwt en die na het bouwen nooit geheimen voor zijn maker of maakster zal hebben. 
En dus gemakkelijk gerepareerd kan worden.
En nu: veel succes met de bouw. 

Redactie De Twaalf Ambachten

Inleiding
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Waarom van hout?

Mijn keuze valt op hout omdat het: 

1.  sterk is en bij juiste toepassing zeer sterke (en  
 lichte!) constructies mogelijk maakt; 
2.  zelf gemakkelijker te verwerken is; 
3.  op deze wijze toegepast tot een véél goedko- 
 pere constructie leidt, dan het soort construc- 
 ties, die we toegepast zien in de machinefabri- 
 cage. 

Niet veel mensen beseffen, dat de moderne 
gietmetalen (vaak duur en energievretend alumi-
nium) constructies ook hun “statuskant” hebben. 
Dit geldt helemaal voor knipperlichtjes en meter-
tjes, panelen met vele knoppen en hefboompjes, 
zonder welke je bijna geen hedendaagse ma-
chine meer vindt …
Heeft de hier beschreven vandiktebank dan geen 
“status”? Als prestaties, duurzaamheid, eenvoud 
van bediening en onderhoud “status” zouden 
opleveren, welnu, dan heeft onze vandiktebank 
“status”.

Multiplex
Het beste en goedkoopste multiplex is het zoge-
naamde watervast verlijmde multiplex.
Let er bij het kopen van het hout op dat alle pla-
ten van gelijke dikte zijn. Vaak is het zo dat platen 
die 20 mm dik genoemd worden, in werkelijkheid 
maar 18 mm dik zijn.
Gebruikt u wel 20 mm dikke multiplex, gebruik 
dan ook U-ijzers met een overeenkomstige bin-
nenmaat in plaats van de in de tekening aange-
geven 18-20 mm. Een andere mogelijkheid is de 
randen van het hout waar de ijzers op moeten 
komen op de gewenste dikte te brengen.

Hoeveel werk?

Een belangrijke vraag is altijd: hoeveel tijd gaat er 
in het maken van zo’n zelfbouwmachine zitten? Ik 
heb zelf vastgesteld dat er bij een goede voorbe-
reiding zo’n zestig werkuren in gaan zitten. ls dat 
veel? Ik geloof van niet. Kopen we een vandikte-
bank met de mogelijkheden van deze die ik hier 
beschrijf dan kost zo’n machine al gauw een paar 
duizend euro.
De materiaalkosten voor onze machine zullen 
een paar honderd euro gaan bedragen. Hier zit-
ten de beitels en de motor niet bij in. 

Een 230 volt motor, 600 - 750 watt (3/4 of 1 PK), 
is wat moeilijker tweedehands op de kop te tikken 
en zal als u een nieuwe moet kopen de grootste 
kostenpost vormen. Een krachtstroommotor is 
makkelijker te verkrijgen.

Wat kunnen we er mee doen?

Met de zelfbouw-vandiktebank kan hout vlakge-
schaafd en op dikte geschaafd worden. 
Het vlak schaven gebeurt boven op de machine. 
Hierbij wordt 1 mm van het hout afgeschaafd. De 
maximale breedte van het te schaven hout is 15 
centimeter.
Het op dikte schaven (tot 2 à 3 mm ineens eraf) 
gebeurt op de verstelbare ondertafel (onder de 
bovenbladen). Hierbij kunnen balken tot een 
dikte van 15 cm en een zelfde breedte verwerkt 
worden.

Beveiliging

Voor deze vandiktebank zijn twee beveiligingen 
ontworpen.
De eerste betreft een beveiligingsplaatje boven 
op de machine. Het gaat om een plaatje dat over 
de beitels valt en tijdens het schaven ofwel naar 
boven ofwel naar links wijkt. U kunt dan niet met 
uw handen bij de beitels. Zie hiervoor de tekenin-
gen 7a en 7b.
Tijdens het op dikte schaven is het mogelijk dat 
het hout “terugslaat”. Om dit te voorkomen is het 
tweede beveiligings-mechanisme nodig. Bekijk 
voor verdere beschrijving tekening 10.

En dan nog een paar tips…

-  Deze werkbeschrijving is in een logische volg- 
 orde opgebouwd. Werk daarom ook de teke - 
 ningen op nummer en op onderdeel af.
-  Zorg er altijd voor dat u de onderdelen haaks  
 maakt en dat de gelijke delen van precies gelij- 
 ke afmeting worden. Dit is erg belangrijk voor  
 het later goed kunnen funktioneren van de   
 machine.
-  De maten in de tekeningen zijn aangegeven in  
 millimeters.
-  De tekeningen zijn op A4 formaat.
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Tekening 1a en 1b

Zaag de onderdelen A (2x), B (2x) en C (4x) op 
maat. Zorg dat alles goed haaks is en dat de 
verschillende onderdelen absoluut gelijk zijn aan 
elkaar.
Teken de te boren gaten af (onderdelen A en B) 
op één van elk. Klem vervolgens gelijke delen op 
elkaar zodat de gaten in beide delen op precies 
dezelfde plaats komen. 
Leg onderdeel C met de schuine kant tegen een 
schuine kant van onderdeel B. Controleer nu of 
de rechte onderkant van C evenwijdig loopt met 
de rechte bovenkant van B.
Op de schuine zijden van de onderdelen B 
komen ijzeren strips (13 mm / 3 rnm). Bevestig 
deze met verzonken schroeven. Boor in de twee 
hardhouten latten (l) vijf 8 mm gaten met een 
onderlinge afstand van 165 mm. Bevestig nu de 
ijzeren strippen (13 mm / 3 mm). Laat ook hier de 
schroeven verzinken.
Schroef ze vervolgens (met de ijzerstrip naar 
boven) met de tien afstandblokjes (ll) ertussen 
(multiplex; 50 mm lang; 25 mm hoog; 10 mm dik) 
op de onderdelen A.
Doe dit zó dat over de strip een stukje U-ijzer kan 
schuiven dat de afstandblokjes niet kan raken.
Gebruik bij het bevestigen van de latten (I) 8 mm 
slotbouten voor de drie middelste gaten. Laat de 
buitenste nog even vrij (die gebruiken we later 
voor het bevestigen van de veerhouders).
Controleer weer of de twee latten precies gelijk 
zijn en of ze op precies dezelfde plaatsen zitten 
op de onderdelen A.
Zaag nu de vier blokken (lll) op maat. Zorg er 
ook hier weer voor dat ze precies haaks en van 
gelijke afmeting zijn.
Voor de vier poten (IV) gebruiken we stukken 
hoeklijn 40-40 met een lengte van 450 mm. Let 
er bij het boren op dat je twee maal gaten links 
boort en twee maal rechts.
Maak nu de acht stukjes hoeklijn (V) klaar.
Nu het frame in elkaar zetten met de 10 mm 
draadeinden. Op de tekening staat met stippellij-
nen aangegeven waar de vier blokken (lll) tus-
sen de twee platen A bevestigd moeten worden. 
De poten kunnen gelijk bevestigd worden bij de 
gaten AA .
Doe bij het andere gat in de poten een 8 mm 
slotbout door het blok heen nadat de moeren op 
de 10 mm draadeinden goed zijn aangedraaid. 
De vier stukjes hoeklijn 25-25 van 100 mm lang 
komen bij “B” in onderdeel  A en wel zó dat de 

uitstekende kant met het gat van 12 mm onder-
aan komt.
Controleer of alles evenwijdig en in hetzelfde vlak 
loopt.

Maak de veerhouders (Vl) zoals in tekening 1b 
staat aangegeven en bevestig deze met behulp 
van 8 mm draadeind aan de uiteinden van de 
hardhouten latten.
Gebruik nu de gaten die we eerder vrij lieten. 
Vergeet niet moeren en sluitringen aan de bin-
nenkant tegen de lat aan te brengen.
Breng de twee draadeinden van 270 mm lang 
voorlopig aan bij de gaten A in onderdeel A (be-
vestig ook moeren aan de binnenkant, dit om te 
zorgen dat het geheel goed evenwijdig gesteld 
kan worden). ln een later stadium komen hier de 
drukrollen.
Zet nu de onderdelen B in elkaar met de 8 mm 
draadeinden van 200 mm lang.
Bij de gaten AA komen de twee andere veerhou-
ders ertussen. Zorg er ook hier weer voor dat 
alles evenwijdig en in het zelfde vlak is. 
De afstand tussen beide delen B moet overeen-
komen met de afstand tussen de hardhouten 
latten, die aan de onderdelen A geschroefd zijn. 
Gebruik aan de binnen- en buitenkant zgn. car-
rosserieringen in plaats van sluitringen. Deze 
hebben namelijk een groter draagvlak.
Breng aan de buitenkanten van de onderdelen 
B hardhouten latjes aan (de plaatsen zijn met 
stippellijnen aangegeven in de tekening). Deze 
moeten ongeveer 5 mm dik zijn. Het moet zó 
zijn dat de onderdelen B met deze latjes soepel, 
zonder al te veel zijdelingse bewegingen tussen 
de onderdelen A kunnen bewegen.
Breng bij de onderdelen C de U-ijzers aan op de 
aangegeven plaatsen. Zorg dat de schroeven 
goed verzonken zijn zodat de bewegende delen 
soepel over elkaar (de lat bij onderdeel A en de
schuine kant van onderdeel B) kunnen schuiven.

Tekening 2a, 2b, 3a en 3b

Dit is het moeilijkste en bewerkelijkste deel van 
de machine.
U hebt hiervoor een draaibankje en een boor in 
een boorstandaard nodig. Hebt u deze niet dan 
zult u dit onderdeel (de beitelhouder) moeten 
laten maken. Gebruik voor het maken van de 
as zgn. assenstaal met een dikte van 65 mm en 
een lengte van 280 mm. Mocht u alleen aan een 
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ander formaat kunnen komen draai dan eerst de 
as op bovenstaande maat.
Begin met de einden af te draaien zoals staat 
aangegeven in tekening 2a.
Dit moet u doen in een draaibankje. Dit kan in de 
klauwplaat gebeuren. Vergeet niet de centerga-
ten tegelijk met het afdraaien te boren. Voor de 
gaten die u nu moet gaan boren heeft u een boor 
in een boorstandaard nodig.
Teken eerst de gaten af. Gebruik hiervoor een 
stukje hoeklijn, dan kunt u de gaten zuiver gelijk 
met de hartlijn van de as aftekenen (leg het hoek-
lijn op de as en trek een lijn met bijvoorbeeld een 
priem).
Maak nu de twee hulpstukken die op tekening 2b 
staan. Zorg ervoor dat ze precies gelijk worden.
Zet ze op de uiteinden en boor dan de gaten (6 7 
/ 10 mm) precies door de hartlijn van de as. Boor 
helemaal door de as heen. 
Boor met een 8 mm boor de gaten op tot op een 
diepte van 18 mm. Daarna boort u de gaten op 
met een 13 mm boor tot een diepte van 8 mm. 
Tenslotte neemt u een boor van 13 mm die zó ge-
slepen is dat hij vlak kan boren. Boor daarmee tot 
een diepte van 10 mm. Draai nu de as om zodat 
u de andere kant kunt gaan opboren.
Controleer eerst of het werkstuk goed staat door 
de 6 7 / 10 mm boor weer in de machine te zet-
ten en in de gaten te steken. Boor nu op dezelfde 
manier als zoëven ook werd gedaan. Verwijder 
de hulpstukken.

Nu moet u aan één kant draad gaan intappen. 
De tap zal niet lang genoeg zijn om er helemaal 
doorheen te komen. Ga absoluut niet aan de 
andere kant tappen. Later na het afzagen kunt u 
verder tappen. Door er nu draad in te tappen (en 
na het zagen verder tappen) is het zeker dat je er 
echt doorheen gaat omdat je een goede geleiding 
hebt.
We gaan nu de as in drieën zagen (zie tekenin-
gen 3). Het zagen kan het beste gebeuren met 
behulp van een lintzaag.
Zet nu de as weer in de hulpstukken en wel zó 
dat de gaten evenwijdig lopen met het grondvlak. 
Controleer dit door de hartafstand van de gaten 
tot het grondvlak aan beide zijden op te meten. 
Zorg ervoor dat de hulpstukken met de bouten 
aan dezelfde kant van de as zitten. De andere 
kant van het hulpstuk kan als geleiding bij het 
zagen gebruikt worden.
De gaten moeten haaks op de te maken zaag-
snede staan.

De stippellijn in de doorsnede A-B op tekening 
2a geeft aan waar gezaagd moet worden. Merk 
de stukken vóór u gaat zagen. Zaag absoluut 
evenwijdig met de hartlijn. Draai de as om na het 
afzagen van het eerste stuk om het tweede stuk 
te kunnen afzagen. Zorg ervoor dat de tweede 
zaagsnede evenwijdig wordt met de eerste.
Na het zagen moet u de stukken vlakken.
Nu moet u in het middenstuk het 8 mm draad 
helemaal doortappen. Begin hiermee aan de 
kant waar reeds getapt is zodat een doorlopende 
draad ontstaat. Controleer nu of bij de buitenstuk-
ken de 8 mm gaten helemaal doorlopen. ls dit 
niet het geval boor ze dan alsnog door.
We gaan nu de strips op de buitenschalen (de 
afgezaagde stukken) bevestigen (zie tekeningen 
3). Let goed op waar ze komen in verband met 
de draairichting (op tekening aangegeven). Teken 
nu de gaten af en boor ze zoals op de tekening 
staat aangegeven. ln de gaten B in het midden-
stuk (waar 6 mm draad ingetapt moet worden) 
komen 6 mm imbusboutjes die 2,5 mm boven de 
oppervlakte uitsteken. Deze komen aan beide 
kanten van het middenstuk. Deze constructie 
is een beveiliging tegen het er uitslaan van de 
beitels. In de doorlopende gaten (waarin u 6 mm 
draad moet tappen) in het boven- en onderstuk 
komen later 6 mm schroeven. Deze worden na 
het stellen en vastzetten van de beitels aan-
gedraaid om eventueel trillen van de beitels te 
voorkomen. Volg verder de aanwijzingen op de 
tekening.

Tekening 4a en 4b

Zet na het afdraaien en opboren van de center-
gaten de lagers op een dusdanige manier op 
de as dat de beitelhouder in het midden van het 
frame komt. Afhankelijk .van het soort lagers dat 
u gebruikt moet u misschien tussenringen gebrui-
ken.
U heeft nodig: lagers SKF SY-20-FJ of daarmee 
overeenkomend. 
Hou de lagersteunen op het frame. Meet de af-
stand tussen de vierkante gaten en zet de lagers 
op die afstand op de as. Met behulp van een 
stukje pijp en 8 mm draadeind in het eind van de 
as kunnen de lagers er worden opgedrukt.
Dit geldt eveneens voor de poelie (50-60 mm 
doorsnede) voor de V-snaar (10 mm breed). De 
poelie op de motor 1,5 maal de diameter van de 
poelie op de as. 
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Als de as klaar is zet hem dan op het frame.
Voor plaatsing van de poelies zie tekening 8b.

We gaan nu de drukrollen van tekening 4a ma-
ken. Breng ze aan op de plaats waar we voorlo-
pig het draadeind hadden geplaatst (zie tekening 
1a, gat A).
Zorg bij het plaatsen hiervan, dat er door ver-
keerd vastdraaien geen zijdelingse druk op de 
lagers uitgeoefend kan worden. Draai daarom 
de lagerbouten even los, geef er een tikje op en 
draai ze weer vast.

Voor de trekveertjes voor de drukrollen kunt u 
bijvoorbeeld veertjes gebruiken die ook aan een-
voudige campingstoelen zitten.

Tekening 5

Dit is de tekening van de afstelinrichting waarmee 
het schaafvlak op hoogte gebracht kan worden 
(voor het op dikte schaven).
Maak de constructie zoals staat aangegeven op 
de tekening en plaats deze vervolgens zoals in 
tekening 9 te zien is.
Bevestig de onderdelen voor geleiding van teke-
ning 4b (onder) nog niet aan de schuifstukken.

Tekening 6a

Dit is de tekening van de verstelbare bladen.
Maak eerst de 3 mm dikke (liefst gegalvaniseer-
de) ijzeren platen op maat. Zorg ervoor dat ze 
goed vlak zijn.
Maak de U-ijzers op maat en leg deze op het 
frame om de plaats van de stelbouten te bepalen. 
Zet de stelbouten vast met een paar klinknagels 
en hardsoldeer ze als ze goed zitten. 
Zorg ervoor dat het U-ijzer over het multiplex 
(zijwanden: onderdelen A) valt.
Plaats na het hardsolderen het U-ijzer weer op 
het frame.
Zet nu de vier ijzers in lijn met behulp van moe-
ren.
Leg de bovenplaten erop zodat ze 45 mm van 
elkaar liggen (de beitelhouder precies in het mid-
den, zie tekeningen 8 en 9).
Boor de gaten voor de klinknagels. Klink ze ver-
volgens vast.
Doe alles terug op zijn plaats zodat alles in lijn 
ligt. Hou ook rekening met de beitelhouder.

Volg voor de plaat van het verstelbare blad de-
zelfde handelwijze.
Zet deze plaat aan het onderdeel B vast met 
houtschroeven (zie tekening 1a). Zorg ervoor dat 
het U-ijzer op het multiplex rust en dat de plaat 
haaks staat op onderdeel B. Rust het U-ijzer niet 
op het multiplex dan komt er tijdens het schaven 
te veel druk op de houtschroeven.
Is dit klaar, breng dan het geheel aan tussen het 
frame. Klem het met behulp van lijmklemmen 
(met blokken van ± 18 cm dikte ertussen) onder 
aan de bovenplaat vast.

Tekening 9a en 9b

Zet nu de schuifstukken (onderdelen C; zie teke-
ning 1a) op hun plaats. De drukstukken moeten 
zo op de draadstang gezet worden dat ze in het 
midden van de schuifstukken zijn. De geleiders 
over de drukstukken doen (zie tekening 4b, onder 
en tekening 9a, onder).
Druk de schuifstukken goed tegen de schuine 
kant van de tafel.
Teken de gaten nu af van de te monteren gelei-
ders (zie tekeningen 9). Haal de schuifstukken 
eruit en boor de gaten. Zet de geleiders nu vast 
met 6 mm slotbouten aan de schuifstukken.
Bevestig alle vier de geleiders op deze manier en 
zorg ervoor dat de draadstang en de drukstukken 
tijdens deze bewerking niet verdraaien. Let erop 
bij het aftekenen van de gaten van de geleiders 
dat ze goed tegen het drukstuk aan zitten. Een 
klein beetje zijdelingse speling hindert niet als u 
maar zorgt dat u ze alle vier in dezelfde richting 
tegen het drukstuk duwt.
Haal de lijmklemmen los.
Breng nu de trekveren aan (maten trekveer: 20 
mm doorsnede, 2 mm dik staaldraad, 170 mm 
lang, trekkracht ± 4 kg). Deze veren zijn vaak 
verkrijgbaar in sportzaken. U moet ze dan zelf op 
de goede lengte brengen.
Draai de tafel nu naar beneden en breng de 
geleideblokken aan (zie tekening 9a, doorsnede 
linkerkant en tekening 9b, doorsnede E-F onder).
Klem met behulp van lijmklemmen (met een stuk 
tekenpapier ertussen) de geleideblokken op het 
middenstuk. Dan vanaf de zijkant boren voor de  
6 mm slotbouten (4 stuks) door de geleideblok-
ken. Na de gaten helemaal doorboord te hebben 
aan de zijkant zover opboren dat de koppen van 
de slotbouten er door kunnen tegen de verstelba-
re zijkant van onderdeel B. Zet de geleideblokken 
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(tekening 1) vast met de 6 mm slotbouten en haal 
de lijmklemmen los.
Controleer of het geheel goed op en neer kan 
bewegen.

Tekening 6b

Dit is de tekening voor de geleiding voor het te 
schaven hout.
Maak deze zoals op de tekening staat aangege-
ven. Monteer de geleiding, zie hiervoor tekening 8.

Tekeningen 7a, 7b, 8a en 8b

Maak het beveiligingsmechanisme van tekeningen 
7 en monteer het, zie hiervoor tekeningen 8.
Wanneer u een smalle plank schaaft wijkt het be-
veiligingsplaatje zijdelings en bij een brede plank 
licht het hele plaatje op.

Haal de bovenplaten eraf en draai de ondertafel 
omhoog.
Bevestig langs de kanten vier latjes op de platen 
(twee links en twee rechts) met 160 mm tus-
senruimte. Deze tussenruimte van 160 mm moet 
gelijk vallen met de plaats waar de beitels komen.
Gebruik latjes van ongeveer 10 mm dikte. Zorg 
dat de opening voor de beitelhouder vrij blijft. Leg 
nu op de tafel onder de beitelhouder een stukje 
hout met een dikte van ± 13 mm. Draai
vervolgens de tafel omhoog tot het hout net tegen 
de beitelhouder drukt. Schroef nu aan de zijkan-
ten van het frame blokjes hout zodanig dat ze 
op de latjes rusten die op de tafel zijn bevestigd. 
De houten blokjes mogen niet buiten de latjes 
uitsteken. Verwijder het plankje dat onder de 
beitelhouder zit.

Tekening 5

Breng de motor van 600 watt (3/4 PK) à 750 Watt 
(1 PK) aan zoals staat aangegeven op de teke-
ning. U-moet de motor zó bevestigen dat deze in 
lijn is met de V-snaarpoelie die aan de beitelhou-
der zit.
Boor de gaten en bevestig de motor met vier 
10 mm draadeinden. Gebruik moeren onder en 
boven om de V-snaar te kunnen spannen. 
Na het aanbrengen en spannen moet u aan beide 
zijden van de snaar een paar latten op het frame 

schroeven (zie stippellijnen op tekening 8b). Mon-
teer ze op zo’n afstand (3 à 4 cm) dat de snaar 
niet tegen de latten kan “klapperen”. Schroef 
vervolgens op deze (tegenover elkaar staande) 
latten twee plaatjes triplex zodat de V-snaar in 
een soort langwerpig “huis” wordt ingebouwd.

Afstellen van de beitels

Maten: 
lengte 170 mm, breedte 30 mm, dikte 3mm
 
De beitels of messen worden aan de einden 
afgeslepen zoals aangegeven op tekening 3b 
rechts onderaan. Ze moeten makkelijk tussen de 
punten B (zie middenstuk tekening 3a) kunnen 
schuiven. Dan kunnen ze er nooit uit slaan.

Draai de verstelbare tafel omhoog tegen de aan-
slagblokjes.
Leg over de hele breedte (160 mm) onder de 
beitelhouder een reep triplex met een dikte van 8 
mm. Gebruik hiervoor wel een vlak stukje triplex 
en zorg ervoor dat het goed op de tafel ligt.
Leg nu een van de beitels op zijn plaats; dit is 
aangegeven met een stippellijn in tekening 3a, de 
bovenste helft van het middenstuk.
Leg de onderdelen voor het instellen van de 
beitel (zie rechtsonder op tekening 3a en met 
stippellijnen aangegeven in het middenstuk) met 
de kortste kant (4 mm) in de gaten A.
Na de 6 mm imbusschroeven in één van de bui-
tenschalen te hebben teruggedraaid moet u deze 
buitenschaal op zijn plaats
brengen en met 8 mm imbusbouten zo vast zet-
ten dat de beitel nog net te verschuiven is. Schuif 
de beitel helemaal terug. Draai de beitel naar 
onderen zodat deze op zijn laagste punt is.
Druk de beitel met behulp van de instelstukjes op 
het triplex.
Gebruik twee imbussleuteltjes om gelijktijdig de 
twee instelstukjes vast te kunnen draaien. Oefen 
op beide sleuteltjes evenveel kracht uit. Draai nu 
de 8 mm imbusboutjes goed vast. Begin bij de 
middelste en draai ze vervolgens om en om vast. 
Ga bij het vastdraaien van de 6 mm imbusbouten 
op dezelfde manier te werk.
Bevestig nu de andere beitel op dezelfde wijze.
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Afstellen van het bovenblad

Begin met blad B.
Neem een rechte lat en leg deze aan één kant op 
het blad. Druk licht op de lat. Stel nu het blad met 
behulp van de stelmoeren zó af dat als de beitel-
houder gedraaid wordt de beitels de lat lichtjes
raakt. De lat mag niet opgedrukt worden maar 
moet wel door de beitels meegenomen worden.
Verricht dezelfde handeling aan de andere kant 
van het blad.
Zet het blad nu goed vast.
Vervolgens blad C, het blad waarover het hout 
wordt aangevoerd. Draai de beitelhouder naar 
beneden zó dat de beitels niet boven het blad 
uitsteken.
Stel blad C nu zó dat het ± 1 mm lager komt dan 
blad B. Zorg ervoor dat beide bladen evenwijdig 
liggen.
Zet het blad nu goed vast.
Het is mogelijk om blad C nog lager af te stel-
len (dan 1 mm lager dan blad B). Maar over het 
algemeen is 1 mm genoeg omdat het bovenblad 
alleen maar gebruikt wordt voor het vlakken van 
hout.

Tekening 10

Tijdens het op dikte schaven is het mogelijk dat 
het hout “terugslaat”. Om dit te voorkomen is dit 
beveiligingsmechanisme ontworpen.
We gaan eerst de schroefogen afslijpen.
Doe de 19 schroefogen op de 10 mm draad-
stang. Zorg dat ze soepel kunnen draaien. Zet ze 
nu allemaal in dezelfde positie vast met een paar 
moeren. Slijp vervolgens de einden af zoals op  
tekening te zien is.
Haal de schroefogen van het draadeind af.
De plaats van bet mechanisme is aangegeven 
in de tekeningen 9 bij punt H. Voor het afteke-
nen van de gaten zie rechtsboven op de teke-
ning. Boor de gaten en breng eerst het 8 mm 
draadeind aan en zet het vast.
Steek nu het 10 mm draadeind door het gat. 
Schuif er een sluitring op en draai er drie moeren 
op. Dan weer een sluitring / schroefoog / sluitring 
/ schroefoog enz.
Na alle schroefogen er op geschoven te hebben 
weer drie moeren en een sluitring bevestigen.
Draai er moeren aan de buitenkant op en zet ze 
vast met de buitenste van de drie moeren aan de 
binnenkant.

De overblijvende 2 maal 2 moeren tegen elkaar 
vastdraaien zodat de schroefogen vrij kunnen 
draaien zonder zijdelingse verplaatsing.
Controleer nu de beveiliging. Schuif er een plank 
onderdoor en draai de tafel omhoog, zodat de 
beitel net vrij loopt van de plank.
U mag de plank nu niet terug kunnen trekken.

Enkele aanwijzingen voor het gebruik

-  Laat de machine een paar minuten draaien   
 en schakel hem een paar maal aan en uit vóór  
 gebruik.
-  Zorg dat u nooit in de draairichting van de   
 machine staat.
-  Vergeet nooit het beveiligingsmechanisme op  
 de machine te zetten.
-  Hou de beitels goed scherp.
 U kunt ze op de volgende manier aanzetten  
 (scherpen): Leg een oliesteen op blad C (met  
 een stukje tekenpapier eronder tegen bescha- 
 diging). Draai de beitelhouder zó dat de steen  
 de snijkant net raakt. Zorg ervoor dat de beitel  
 onder dezelfde hoek staat als aangegeven in  
 tekening 3a. Schuif nu de steen over de volle  
 breedte heen en weer.
 Stel de beitels weer zoals eerder beschreven.

Tips voor het vlakken (boven op de machine):
-  Het hout wordt toegevoerd over blad C.
 Zodra het op blad B komt moet u het daar   
 aandrukken en niet meer op blad C. Hierover  
 alleen nog maar het hout aanvoeren.
 Druk je aan beide kanten tegelijk of op blad C  
 dan wordt het hout zelden goed vlak. Mocht  
 het toch niet lukken dan is de afstelling niet   
 goed.
-  Controleer of bladen B en C in lijn liggen.
-  Als het hout bol geschaafd is staat blad B te  
 hoog of ligt blad C achterover.
-  Als het hout hol geschaafd is staat blad C te  
 hoog of ligt blad B achterover.



11

TEkEning 1a  HET frAME

Schaal 1 : 7 (onderdelen A, B en C)

nodig om het frame in elkaar te zetten:
4 draadeinden 8 mm / 200 mm lang
4 draadeinden 8 mm / 270 mm lang
8 draadeinden 10 mm / 280 mm lang

ONDERDEEL A (2x)
Multiplex 20 mm dik. Stippellijnen geven aan waar de latten (I) en de blokken (III) komen.

ONDERDEEL B (2x)
Multiplex 20 mm dik. IJzerstrips 
(13 mm - 3 mm) aan schuine zijden met 
verzonken schroeven bevestigen.

ONDERDEEL C (4x)
Multiplex 20 mm dik. Bij A en B U-ijzer met 
verzonken schroeven bevestigen.
U-ijzer: 18 - 22 mm, 120 mm lang.
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TEkEning 1b  HET frAME

Schaal 1 : 5 (onderdelen I, III en IV)

ONDERDEEL I (2x)
Hardhouten lat met ijzerstrip 13 mm - 3mm.

ONDERDEEL II
10 stukjes multiplex van 10 mm dik, 50 mm lang, 
25 mm hoog.

ONDERDEEL III (4x)
Houten blok met gaten van 12 mm.

ONDERDEEL IV (4x)
Hoeklijn 40 - 40 mm voor de poten. Twee links en 
twee rechts. Let op de gaten.

ONDERDEEL VI (4x)  Ware grootte
Veerhouder.

16 mm pijp

Hardsolderen

ONDERDEEL V (2 keer 4x)
Hoeklijn 25 - 25 mm. 
4 stuks van 100 mm lang met gaten 70 mm uit elkaar.
4 stuks van 65 mm lang met gaten 45 mm uit elkaar.
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TEkEning 2a  
BEiTElHoudEr

Schaal 1 : 1 

Zaag de as 
op de stippel-
lijnen in de 
lengte door. 
Dit kan op 
de lintzaag 
gebeuren. 
Gebruik 
daarbij de 
hulpstukken 
van tek. 2a. 
Zet deze op 
de uiteinden 
van de as 
zodat de ga-
ten haaks op 
de te maken 
zaagsnede 
staan. Voor 
het zagen 
eerst draad intappen 
en de stukken merken. 
Zie voor verdere bewer-
king tekening 3.

D
oo

rs
ne

de
 A

 - 
B

Zorg dat de 
gaten door de 
hartlijn gaan

8 mm draad 
intappen
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Zaag de as op de stippellijnen, die op tekening 2a zijn aangegeven, in de lengte door. Dit kan op de 
lintzaag gebeuren. Gebruik daarbij deze hulpstukken. Zet ze op de uiteinden van de as zodat de gaten 
haaks op de te maken zaagsnede staan. Voor het zagen eerst draad intappen en de stukken merken. 
Zie voor verdere bewerking tekening 3.

TEkEning 2b HulPSTuk( 2x)

Schaal 1 : 2 

Gat voor 6 mm bout
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TEkEning 3a  
Schaal 1 : 1 

6 mm 
draad

6 mm draadeind

onderdeel 
voor het 
instellen van 
de beitel

onderdeel 
voor het 
instellen van 
de beitel

Stippellijn 
geeft positie 

beitel aan

hard-
solde-
ren

BOVENSTUK MIDDENSTUK

Bloklagers SKF 
SY-20-FJ

Doorsnede B-C 
middenstuk

Onderdeel 
(4x) voor het 
instellen van de 
beitel. Gebruik 
imbusschroef 
6mm / 20mm 
lang.
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TEkEning 3b  
Schaal 1 : 1 

ONDERSTUK
BEITEL 170 mm lang. 
Einden zo afslijpen.

Zijaanzicht

Vooraanzicht

Strip vastzetten 
met 4 mm 
verzonken 
schroeven

Boor eerst de gaten A in het boven- en 
onderstuk.
Zet het geheel nu in elkaar met een losse 
strip van 13 mm - 3 mm er tussen. Gebruik 
hiervoor 8 mm imbusboutjes van 20 mm 
lang.
Boor in het middenstuk de gaten A 5 mm 
diep.
Draai het geheel nu zuiver centrisch af. Dit 
moet gebeuren op een draaibankje. Het 
dikke gedeelte net rond: 64 mm en de
uiteinden zuiver 20 mm (hier komen de 
lagers op; lagers SKF SY-20-FJ). Boor 
vervolgens de centergaten op met een 
6 7/10 mm boor en tap 8 mm draad in tot 
een diepte van 15 mm.

6 mm 
draad in-
tappen
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TEkEning 4a 
Schaal 1 : 1 
DRUKROLLEN
(Maak het 
geheel 2x)

Kogellager 
22-8 mm
SKF 608

Kogellager 
22-8 mm
SKF 608

3/4” 
gaspijp

3/4” 
gaspijp

12 mm 
pijp

12 mm 
pijp

trekveer

trekveer
6 mm draadeind,

 70 mm lang

6 mm draadeind,
 70 mm lang

8 mm draadeind,
 280 mm lang

8 mm draadeind,
 280 mm lang.

Einden komen in 
gat A zijkanten 

(tekening 1)

Hoeklijn 
20-20 mm, 

30 mm lang
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TEkEning 4b  
Schaal 1 : 1 

LAGERSTEUNEN (2x)
Hoeklijn 35-35 mm

ONDERDEEL VOOR GELEIDING (4x)
Behorende bij de afstelinrichting van 
tekening 5.

Pijp 15-45 mm, 
50 mm lang

Pijp hierop 
hardsolderen

Gaten voor 10 mm slotbouten

TEkEning 4b  
Schaal 1 : 1 
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TEkEning 4b  
Schaal 1 : 1 

TEkEning 5 
AFSTELINRICHTING 
Schaal 1 : 2 

Deze maten 
bepalen naar 
de grootte van 
de tandwielen

Vooraanzicht Zijaanzicht

Bovenaanzicht

Maken van 20 mm dik multiplex. 
Zorg dat alles goed haaks is en gebruik 
stevige schroeven en goede lijm.
Dit onderdeel is nodig om de onderste 
tafel te kunnen verstellen en geleiden. 
Tevens voor het bevestigen van motor 
en tandwielen.

Schaal 1 : 10

12 mm moer hardsol-
deren. Aan de zijkant 
van de moer 6 mm 
draad intappen. Zet nu 
de slinger met een 6 
mm imbusboutje op de 
draadstang vast.

Handgreep met 10 mm bout 
bevestigen aan 6 mm dik 
plaatje van 130 x 30 mm

12 mm draad 
in slingerplaat

10 mm draad 
in slingerplaat

12 mm draadeind, 
480 mm lang

12 mm draadeind, 
420 mm lang

Stippellijn is onder-
kant, zijkanten en 
blokken tek. 1.

10 mm 
draad-
stang

Bandijzer 25 - 2 
er onderdoor en 
aan de zijkanten 
vastzetten

Motor

DRUKSTUK (2x)

STEUNEN (2x)

OPSLUITPLAAT VOOR 
TANDWIELEN (2x)  

Vier 12 mm moeren. 
Aan de zijkant van 
de moer 6 mm draad 
intappen en imbus-
boutjes gebruiken om 
ze op de draadstang 
vast te zetten.

Twee tandwielen met zelfde 
aantal tanden. Diam. ± 40 
mm, dikte ± 20 mm. Op 
elk draadeind een tandwiel 
hardsolderen.
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TEkEning 6a 
BOVENPLATEN EN VERSTEL-
BARE ONDERTAFEL 
Schaal 1 : 5 

Schaal 1 : 1

Hoeklijn hardsolderen aan u-ijzer 
en dan aan de plaat klinken 
(klinknagels verzonken).

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

Deze afstanden op de plaats 
zelf bepalen.

BOVENPLAAT (2x)

Hier met draadeind en moer 
hardsolderen aan hoeklijn

Stelbouten (8x)

Hoeklijn 25-25 mm, 40 mm lang
10 mm draadeind, 80 mm lang

U-ijzer (18-22 mm), 820 mm lang (2x). Aan één kant van elk u-ijzer, op een afstand van 100 mm, gaatjes boren voor 
verzonken schroeven (20 mm lang). Klink de u-ijzers daarna aan de plaat vast (verzonken). Zorg ervoor dat de gaatjes 
aan de buitenkant zitten.

Zijaanzicht
Zijaanzicht

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

Plaat voor verstelbaar blad (1x)
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ZijaanzichtVooraanzicht

TEkEning 6b 
GELEIDING VOOR TE SCHAVEN HOUT
Schaal 1 : 2 
Onder elke willekeurige hoek te geleiden.(komt op bovenste blad van de machine, zie tekening 8).

8 mm moeren

Pijp ☐ 25-25, 
60 mm lang

Pijp ☐ 20-20, 
250 mm lang

Pijp ☐ 25-25, 
180 mm lang

Pijp ☐ 20-20, 
250 mm lang

8 mm moeren 
hardsolderen, 
doorboren en 
tappen

Pijp ☐ 30-50, 
100 mm lang

Twee 8 mm moeren 
solderen op pijp Ø 20-22, 

200 mm lang

Hoeklijn 25-25, 
50 mm lang

Hardhouten lat 15 mm dik, 
90 mm breed, 750 mm lang

hard-
solderen

Pijp Ø 17-19, 
250 mm lang

Hoeklijn 25-25, 
50 mm lang

Soldeer aan een uiteinde van pijp Ø 17-19 (250 mm lang) een stukje hoeklijn van 25-25 mm (50 mm lang).
Schuif de pijp Ø 17-19 door de pijp Ø 20-22 (200 mm lang) en soldeer aan het andere eind van pijp Ø 17-19 een zelfde 
stukje hoeklijn in dezelfde stand als het eerste stukje.
Schroef vervolgens de hardhouten lat aan het hoeklijn.
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TEkEning 7a  BEVEILIGING 1
Schaal 1 : 2 
Deze beveiliging wordt aan de zijkant 
van de machine bevestigd. 
Het aluminium plaatje komt bovenop 
de machine.

Schaal 1 : 5

1/2” gaspijp

hardsolderen

Pijp ☐ 15-15 (2x) 

12 mm draadeind
solderen

solderen

8 mm draad 
solderen

Aluminium, 3 mm dik, 
in deze vorm buigen

U-ijzer 18-22, 100 mm lang, aan het aluminium klinken
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TEkEning 7b  BEVEILIGING

Tweede veer hier spannen. 
Afstand tussen punten 150 mm. 
Zelfde maat als andere veer.

Tussen deze punten een trekveer spannen.
Maten van de veer:
Lengte 85 mm; omvang 8 mm; dikte draad 
1,5 mm.

6 mm boutjes

Hier sluitring tussen doen.
6 mm boutjes

trekveer
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TEkEning 8a  
SAMENSTELLING 
BUITENKANT

Vooraanzicht

Indeling rechter zijkant

Trekveertjes voor spannen 
drukrollen

(zie tekening 4).
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TEkEning 8b  
SAMENSTELLING 
BUITENKANT

Indeling linker zijkant

Bovenaanzicht
Zie voor 
doorsnede A-B 
tekening 9 
linkerkant.

Het afstellen van de bovenplaat:
Moer 1 is gesoldeerd.
Moer 2 omhoog draaien.
Nu met moeren 3 en 4 de plaat goed 
stellen.
Is dat bij de hele plaat gedaan dan 
moer 2 goed vast tegen 3 zetten. 
door 4 los te draaien kan de plaat 
worden afgenomen en later precies 
goed teruggezet worden.
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TEkEning 9a  SAMENSTELLING BINNENKANT

Doorsnede A-B 
van tekening 8, 
linkerkant

Trekveer 
(4x)

Trekveer 
(4x)

Draadstang 
8 mm met 
veerhouder     

Schuifstukken (zie tekening 1, onderdeel C)    

Geleideblokken     

12 mm draad    
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TEkEning 9b  SAMENSTELLING BINNENKANT

Doorsnede C-D 
van tekening 8, 
rechterkant

Doorsnede E-F
van tekening 8, 
onderkant

Drukrollen    

8 mm draadstang  
met veerhouder     

Schuifstukken (zie tekening 1, onderdeel C)    Schuifstukken

8 mm slotbouten om onderste 
geleidelat van tekening 1 vast te zetten. 

Afstandstukjes niet vergeten.  

8 mm draadstang  
met veerhouder     
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TEkEning 10  BEVEILIGING 2

Benodigde materialen:

-  1 draadeind: 10 mm dik, 270 mm lang met 8 moeren.
-  25 sluitringen.
-  19 schroefogen: 50 mm totale lengte, 6 mm  dik.
-  1 draadeind: 8 mm dik, 270 mm lang met 
 4 moeren en 4 sluitringen.
-  1 oog: 10 mm.

Tafel in de hoogste stand zetten tegen de aanslagstukjes 
en dan de hoogte van de gaten aftekenen.

naar de 
beitelhouder

10 mm draad    

8 mm draad    

te schaven hout    

gaten voor drukrol    

aan de zijkanten de 
moeren en daartussen 
de schroefogen en 

sluitringen   

Schaal 1 : 1 Schaal 1 : 2


