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B A N D Z A AG M AC H I N E S T O E B E H O R E N  B A N D Z A AG M AC H I N E S

     TIPS VOOR EEN CORRECTE EN RECHTE ZAAGSNEDE

❙ Check de slĳ tagegraad van het zaaglint, indien meerdere tanden   
 ingesleten zĳ n vervang het zaaglint.
❙ Zet de daalsnelheid en de snĳ snelheid op minimaal bĳ  het inlopen  
 van het zaaglint en verhoog geleidelĳ k beide parameters
❙ Plaats de zaagbandgeleidingen zo dicht mogelĳ k tegen het werk  
 stuk, voor een exacte zaagsnede
❙ Daalsnelheid van de zaagarm traag genoeg instellen zodat het 
 zaaglint de tĳ d heeft de spanen af te voeren
❙ Indien mogelĳ k snĳ snelheid aanpassen in functie van het te zagen  
 materiaal (hoe harder het materiaal, hoe trager de snĳ snelheid)
❙ Gebruik indien mogelĳ k koel- en snĳ olie
❙ Span het werkstuk stevig in alvorens de zaagwerkzaamheden op te  
 starten. Indien men in bundel verzaagt, zorg er dan voor dat de   
 stukken niet kunnen verschuiven tegenover elkaar. 

❙ Juiste opspanposities: 

❙ Breedte rol: 400mm (Ø52mm)
❙ Regelbaar van 580-970mm
❙ Draagkracht: 500 kg
❙ Gewicht: 15 kg

❙ Universele, robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
❙ Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
❙ Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)

❙ Breedte rollen: 2x130mm (Ø52mm)
❙ Regelbaar van 580-970mm
❙ Draagkracht: 500 kg
❙ Gewicht: 16 kg

❙ Neemt moeiteloos alle spanen magnetisch op, ook op de meest 
 ontoegankelijke plaatsen
❙ De opname en verwijderen van de spanen gebeurt door magnetiseren en  
 demagnetiseren van de stick

❙ Koelolie voor zaag- en boormachines
❙ Koelolie mengen met water (1/10) 
❙ 5 liter (5x10= 50l)

MAGNETISCHE SPAANOPNAME STICK
Bestelnr. 40400
Prijs excl. BTW 39,70 e

HEAVY DUTY ROLSTAANDER HDS 530
Bestelnr. 19012
Prijs excl. BTW 79,00 e

BOOR- EN SNIJOLIE
Bestelnr. 25230
Prijs excl. BTW 36,30 e

HEAVY DUTY ROLSTAANDER HDS 530 V
Bestelnr. 19014
Prijs excl. BTW 114,00 e

HEAVY DUTY ROLLENBANEN ZONDER 
LENGTE AANSLAG - LINKS

Bestelnr. 50165 50095
Lengte 1000x280mm 2000x280mm
Prijs excl. BTW 319 e	 579 e

❙ Universele, robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
❙ Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
❙ Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
❙ Incl. lengte aanslag

HEAVY DUTY ROLLENBANEN INCL. 
LENGTE AANSLAG - RECHTS

Bestelnr. 50160 50096
Lengte 1000x280mm 2000x280mm
Prijs excl. BTW 479 e	 699 e

HEAVY DUTY HEAVY DUTY

HEAVY DUTY HEAVY DUTY

❙ Robuuste, zware stationaire semi-automatische zaagmachine met variabele zaagsnelheidsinstelling in gietstalen uitvoering, voor intensief gebruik.
❙ Bandzaagmachine kan zowel in manuele als in semi-automatische cyclus werken d.m.v. een ingebouwde hydraulische pompunit
❙ Semi-automatische cyclus :  -> Start cyclus
  -> klem spant het werkstuk in 
  -> zaagarm gaat automatisch naar beneden 
  -> stuk wordt verzaagd 
  -> klem opent zich 
  -> zaagarm gaat automatisch naar boven einde cyclus.
❙ Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multipunts bandzaaggeleiding (kogellagering+hardmetaal geleiding)
❙ Onder verstek instelbare zaagbeugel links (45°) en rechts (45°/60°)
❙ Voorzien van een hydraulische klem 
❙ Voorzien van een overzichtelijk en ergonomisch geplaatst controlepaneel met volgende
  functionaliteiten : - noodstop
  - hoofdschakelaar
  - aan/uit schakelaar voor bediening van de daalcilinder
❙ Traploze daalsnelheidsregelknop voor de instelling van de ideale daalsnelheid in functie van het materiaal en het te zagen profi el.
❙ Traploze snelheidsregeling van de zaagsnelheid voor de de ideale zaagsnelheid in functie van het te verzagen materiaal.
❙ Aan/uit schakelaar voor de koelpomp
❙ Keuzeschakelaar om de zaagmachine in zowel de manuele als ook de semi-automatische cyclus te plaatsen.
❙ Drukknopbediening voor het openen en sluiten van de spanklem
❙ Drukknopbediening om de zaagarm te laten zakken en stijgen
❙ Drukknopbediening voor het in- en uitschakelelen van de motor
❙ Inclusief koelvloeistofpomp, bandspanningsmeter, lengte aanslag en onderstel

BS 401 VARIO SEMI-AUTOMATIC
Bestelnr. (3-400 V) - Inverter 50166
Motorvermogen  3 PK
Snelheid zaagblad 20-80 m/min. (traploos)
Maten zaagblad 34x0,9x3770 mm
Maten    2180x970x1130 mm
Gewicht   805 kg
Prijs excl. BTW  9599 e
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