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Slijpmal voor scharen SVX-150

Constructie

De mal bestaat uit een steunplaat (1) en een montageplaat 

(2) met dubbele opspanklemmen. Normaal gesproken 

maakt u alleen gebruik van de rechter opspanklem. Voor 

de grotere scharen en heggenscharen kunt u beide op-

spanklemmen gebruiken.

U stelt de klem af om te passen bij de dikte van de schaar 

met de schroef (4). U vergrendelt de schaar door het aan-

halen van de knop (5). De steunplaat van de mal is voorzien 

van een glijvlak zodat u de montageplaat met de schaar 

erin eenvoudig heen en weer kunt bewegen, wanneer u 

deze tegen de steunplaat duwt.

Positie van de machine

Tip Bij het slijpen van scharen 

kunt u het best op een stoel 

voor de machine gaan zitten.
Slijprichting: 

Tegen de snijkant in.

SCHAREN

HEGGENSCHAREN

SCHAAFMESSEN VOOR ELEKTRISCHE 

HANDSCHAVEN

(Niet wolframcarbide)
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U stelt de snijhoek in door de steunplaat van stand te verdraaien en in de gewenste stand vast te 

zetten. U kunt de bestaande hoek van de schaar aanhouden of een nieuwe hoek aanbrengen met 

gebruik van de hoekinstelmal WM-200. Een veel gehanteerde snijhoek voor scharen is 60°.

Schuif de steunplaat in positie 

over de universele steun. Houd 

de universele steun zo laag 

mogelijk boven de steen.

Als u de bestaande snijhoek wilt 

aanhouden, kunt u de slijpfase 

met een vilstift kleuren om 

duidelijk te zien waar u slijpt.

Als u een nieuwe snijhoek wilt 

aanbrengen, kunt u gebruik ma-

ken van de hoekmeter WM-200. 

Houd de hoekindicator tussen 

de beide opspanklemmen tegen 

de montageplaat aan.

Draai de rechter vergrendelknop 

los.

Zorg dat het andere been van 

de schaar op voldoende afstand 

van de slijpsteen omlaag hangt 

en klem de schaar vast door de 

knop vast te draaien.

De schaar in de slijpmal monteren

Duw de montageplaat tegen de 

steunplaat, terwijl u de schaar 

tegen de steen omlaag drukt.

Haal de mal heen en weer over 

de slijpsteen en houd daarbij 

rekening met de vorm van de 

snijkant.

Slijp door, totdat er zich een 

braam over de volle lengte van 

de snijkant heeft gevormd en de 

slijpfase gelijkmatig is.

Slijpen

De snijhoek instellen

Stel de schroef (4) zo af dat 

de klem (3) past bij de dikte 

van de schaar. Laat de snijkant 

ongeveer 3 mm uitsteken.



65

Draai de vergrendelknop los om 

de schaar uit de mal te halen.

Klem het andere schaarbeen in 

de mal vast.

Slijp het tweede schaarbeen op 

dezelfde manier als het eerste 

been.

Lange scharen en heggenscharen zet u met beide klemplaatjes in 

de mal vast.

Lange scharen en heggenscharen

Wet de snijkant van de schaarbenen na het slijpen niet af! 

De slijpfase wordt tijdens het slijpen al fijn genoeg. Door het 

relatief grove oppervlak knipt de schaar beter, omdat het 

te knippen materiaal (stof of papier) minder snel wegglijdt. 

Verwijder de geringe braam die na het slijpen op de snijkant 

achterblijft door de schaarbenen langs het eindvlak van een 

blok hout te halen.

Niet afwetten

Draagbare elektrische schaafmessen

Deze worden op dezelfde manier geslepen als scharen. 

De schuine rand en de achterkant moeten echter worden 

aangezet. Na het slijpen het blad in de houder houden en 

afwisselend de schuine rand en de achterkant aanzetten tot 

de braam verdwijnt.




