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p r o  e q u i p m e n t

®
lassen & snijden

metaalbewerking
werkplaatsinrichting

handgereedschap
batterijladers

pomptechniek
stroomaggregaten

wood & construction
cleaning equipment

hogedrukreinigers
persluchttechniek

B A N D Z A AG M AC H I N E SB A N D Z A AG M AC H I N E S
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❙ Stationaire machine in gietstalen uitvoering, ideaal voor werkplaats en onderhoudsatelier
❙ Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multipunts bandzaaggeleiding
❙ Onder verstek instelbare zaagbeugel (45°), wat plaatsbesparend werkt
❙ Daalsnelheid in te stellen door hydraulische cilinder
❙ Standaard voorzien van excentersnelspanklem
❙ Voorzien van “controlpanel” met nulspanningsschakelaar en thermische beveiliging, 
 2-standen schakelaar voor snelheid (enkel op de 400V-uitvoering)
❙ Schakelt automatisch uit bij het beëindigen van de zaagsnede
❙ Inclusief: - onderstel voor werken op werkhoogte (935mm)
  - bimetaal zaaglint
  - koelvloeistofpomp en lengte aanslag

❙ Dia. max. 170 mm
❙ Verstelbare zaagarm (rechts)
❙ Tandwieloverbrenging

BS 160 VARIO
Bestelnr. (1-230 V) - DC motor 50058
Motorvermogen  1 1/2 PK
Snelheid zaagblad 20-65 m/min. (traploos)
Maten zaagblad 13x0,9x1735 mm
Maten    1400x500x1470 mm
Gewicht   80 kg
Prijs excl. BTW  1199 e

BS 210
Bestelnr. (1-230 V) 50087
Bestelnr. (3-400 V) 50019
Motorvermogen  1 PK
Snelheid zaagblad (1-230 V) 80 m/min.
Snelheid zaagblad (3-400 V) 40/80 m/min.
Maten zaagblad 20x0,9x2080 mm
Maten    1430x510x1470 mm
Gewicht   157 kg
Prijs excl. BTW  1799 e

PROFESSIONAL

Rollenbanen links/rechts in optie
 verkrijgbaar zie pag. 193

T I P

Rollenbanen links/rechts in optie
 verkrijgbaar zie pag. 193

T I P
TOEBEHOREN BS 210

Bestelnr. Omschrijving Prijs excl. BTW
50114 Bimetaal zaaglint voor BS 210  43,00 e
25230 Boor- en snijolie 5L  36,30 e

ZAAGCAPACITEIT
  90° 45°
 	 170 mm 125 mm
		 210x140 mm 125x100 mm

❙ Stationaire machine in gietstalen uitvoering, ideaal voor kleine   
 werkzaamheden in de werkplaats en onderhoudsatelier
❙ Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multipunts 
 bandzaaggeleiding
❙ Onder verstek instelbare zaagbeugel (60°), wat plaatsbesparend werkt
❙ Standaard voorzien van zware excentersnelspanklem
❙ Inclusief: - onderstel voor werken op werkhoogte (935mm)
  - bimetaal zaaglint
  - zijaanslag

❙ Stationaire machine in gietstalen uitvoering, ideaal voor kleine 
 werkzaamheden in de werkplaats en onderhoudsatelier
❙ Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multipunts 
 bandzaaggeleiding
❙ Onder verstek instelbare zaagbeugel (60°), wat plaatsbesparend werkt
❙ Standaard voorzien van zware excentersnelspanklem
❙ Inclusief: - onderstel voor werken op werkhoogte (935mm)
  - bimetaal zaaglint
  - Koelvloeistofpomp
  - zijaanslag

❙ Stabiele, stationaire machine in gietstalen uitvoering
❙ 5-punts kogelgelagerde bandzaaggeleiding
❙ Spanenborstel
❙ Geluidsarme loop
❙ 4 snelheden door omleggen van de aandrijfriem
❙ Daalsnelheid in te stellen door hydraulische cilinder
❙ Machineklem met snelspanmechanisme
❙ Inclusief koelpomp met afzonderlijke schakelaar en lengteaanslag
❙ Schakelt automatisch uit bij het beëindigen van de zaagsnede
❙ Werkhoogte: 580mm

BS 180
Bestelnr. (1-230 V) 50015
Bestelnr. (3-400 V) 50016
Motorvermogen  3/4 PK
Snelheid zaagblad 22/33/45/65 m/min.
Maten zaagblad 19,5x0,8x2362 mm
Maten    1235x430x955 mm
Gewicht   125 kg
Prijs excl. BTW  1399 e

PROFESSIONAL

❙ Dia. max. 178 mm
❙ 4 snelheden

TOEBEHOREN BS 180
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl. BTW
50106 Bimetaal zaaglint voor BS 180  43,00 e
25230 Boor- en snijolie 5L  36,30 e

ORIGINAL

ZAAGCAPACITEIT
  90° 45°
 	 178 mm 127 mm
		 178x305 mm 120x180 mm
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