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SVP 133 S BABY 

 

Versie A    

Zaagcapaciteit 2500 X 1600 mm 

Zaagdiameter 250 mm + toerentalzaag 5300 rpm + 5 pk motor 

Max. zaagdikte 60 mm 

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren  

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm 

De achterwand kan je manueel verstellen om er niet in te zagen bij horizontale sneden  

 

Versie B         

idem bovenstaand maar met automatische elektrische verstelling van het zaagframe 

 

 

SVP 133 S     

 

Versie A              

Zaagcapaciteit 3200 x 1900 mm 

Zaag diameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor 

Max. zaagdikte 60 mm 

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren  

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm  

De achterwand kan je manueel verstellen om er niet in te zagen bij horizontale sneden  

 

Versie B              

idem bovenstaand maar voorzien van een voorritszaag aangedreven via een riem 

Diameter 70 mm en 12000 rpm  

                                   

 

SVP 133 PLUS       

      

Versie A               

Zaagcapaciteit 3200 x 1900 mm 

Zaagdiameter 250 mm + toerental  5300 rpm + 5 pk motor 

Maximum zaagdikte 60 mm 

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren  

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tussentafel voor smalle stukken met lengte 3900 mm  

Achterwand (frame) met automatische elektrische verstelling 

Plusversie is voorzien van een moderne zaagroeplook  

          

Versie B               

idem bovenstaand maar voorzien van een voorritszaag aangedreven via een riem 

Diameter 70 mm en 12000 rpm  

 

 

SVP 320 

                        

Zaagcapaciteit  3200x1900 mm  

Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor 
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Maximum zaagdikte 60 mm 

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren  

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tussentafel voor smalle stukken met lengte 3900 mm  

Achterwand (frame) met automatische elektrische verstelling 

Zaaggroep voorzien van THK-geleidingen (verticale snede)  

Voorritsgroep met aparte motor 0.25 pk en zaagdiameter 80 mm 

 

 

SVP 145 S   

   

Versie A                

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm  

Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor 

Maximum zaagdikte 60 mm 

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren  

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340mm  

Achterwand (frame) met manuele instelling om niet in te zagen  

         

Versie B               

idem bovenstaand maar voorzien van voorritszaag aangedreven via een riem 

Diameter 70 mm en 12000 rpm  

 

 

SVP 145 PLUS             

 

Versie A                 

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm   

Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor 

Maximum zaagdikte 60 mm 

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren 

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm 

Achterwand (frame) met automatische elektrische verstelling om niet in te zagen  

 

Versie B                  

idem bovenstaand maar voorzien van een riem aangedreven voorritszaag 

Diameter 70 mm en 12000 rpm  

 

 

SVP 420                        

 

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm 

Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor 

Maximum zaagdikte 60 mm  

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren  

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm  

Zaaggroep voorzien van THK-geleidingen (verticale snede)  

Voorritsgroep met aparte motor 0.24 pk en zaagdiameter 80 mm 

Achterwand (frame) met automatische elektrische verstelling 

http://www.rogiers.be/
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SVP 145 A                  

       

Versie A                 

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm 

Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 6 pk motor 

Maximum zaagdikte 60 mm  

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren 

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm 

Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling  

Gemotoriseerde zaagbeweging bij horizontale en verticale zaagsnedes 

Manuele maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes  

Pneumatische blokkage van de zaaggroep bij horizontale zaagsnedes  

        

Versie B                  

idem bovenstaand maar voorzien van een riem aangedreven voorritszaag  

Diameter 70 mm en 12000 rpm  

 

 

SVP 420 A                    

 

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm 

Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 6 pk motor 

Maximum zaagdikte 60 mm  

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren 

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm . 

Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling 

Gemotoriseerde zaagbeweging bij horizontale en verticale zaagsnedes  

Manuele maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes  

Pneumatische blokkage van de zaaggroep bij horizontale zaagsnedes  

Zaaggroep voorzien van THK-geleidingen op de verticale snede   

Voorritsgroep met aparte motor 0.25 pk en zaagdiameter 80 mm  

Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling 

 

 

SVP 420 AT  

 

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm 

Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 6 pk motor 

Maximum zaagdikte 60 mm 

Pneumatisch instelbare rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren  

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm  

Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling 

Gemotoriseerde zaagbeweging bij horizontale en verticale zaagsnedes    

Automatische maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes 

Elektronische automatische positionering van de zaaggroep bij horizontale zaagsnedes 

Voorritsgroep met aparte motor 0.25 pk en zaagdiameter 80 mm 

Zaaggroep voorzien van THK-geleidingen op de verticale snede 
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Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling 

Computergestuurd via touchscreen 9” en 600 zaagprogramma’s  

Het kantelen van de zaaggroep horizontaal/verticaal is manueel  

 

 

SVP 420 CSH 

 

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm 

Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor 

Maximum zaagdikte 60 mm  

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren 

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm 

Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling  

Manuele zaagbeweging bij horizontale en verticale zaagsnedes  

Manuele maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes  

Voorritsgroep met aparte motor 0.25 pk en zaagdiameter 80 mm  

Zaaggroep voorzien van THK-geleidingen op de verticale snede  

Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling 

Opspansysteem kan platen tot 120 kg 35 mm optillen, dient om de onderkant van de plaat horizontaal 

te kalibreren (zagen) 

 

 

SVP 420 A CSH           

 

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm 

Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor 

Maximum zaagdikte 60 mm  

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren  

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm  

Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling  

Gemotoriseerde zaagbeweging bij horizontale en verticale zaagsnede 

Pneumatische blokkage van de zaaggroep bij horizontale zaagsnedes  

Manuele maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes 

Touchscreen support met o.a. digitale maataanduiding van de horizontale en verticale zaagsnedes 

Voorritsgroep met aparte motor 0.25 pk en zaagdiameter 80 mm 

Zaaggroep voorzien van THK-geleidingen op de verticale snede 

Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling  

Opspansysteem kan platen tot 120 kg 35 mm optillen, dient om de onderkant van de plaat horizontaal 

te kalibreren (zagen)  

 

 

SVP 950 M                   

 

Zaagcapaciteit 5300 x 2200 mm 

Zaagdiameter 300 mm + toerental  5000 rpm + motor 7.5 pk  

Zaagdikte 80 mm  

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren  

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tafel voor smalle stukken in 2 delen met totale lengte 4680 mm  

Manuele zaagbeweging bij  horizontale en verticale zaagsnedes   

http://www.rogiers.be/
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Manuele maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes  

Voorzien van extra aanslag 

Voorzien van stroken aanslag voor het repeterend zagen van stroken 

Automatisch elektrisch bewegend zaagframe  

Aflezing op de verticale en horizontale instelling van de zaaggroep via meetlat   

 

 

SVP 950  A                   

 

Zaagcapaciteit 5300 x 2200 mm 

Zaagdiameter 300 mm + toerental  5000 rpm + motor 7.5 pk 

Zaagdikte 80  

Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren  

4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes 

Tafel voor smalle stukken in 2 delen met totale lengte 4680 mm 

Achterwand (frame) met  automatische pneumatische verstelling 

Gemotoriseerde zaagbeweging bij  horizontale en verticale zaagsnedes   

Pneumatische blokkage van de zaaggroep bij horizontale zaagsnedes  

Manuele maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes 

Voorzien van extra aanslag 

Voorzien van stroken aanslag voor het repeterend zagen van stroken  

 

 

OPTIES  
 

1. NEW ECO system stofzuigsysteem op alle vaste plaatsen waar de verticale snedes gezaagd 

worden + voorzien van pneumatische on/off valven 

a. moet aangesloten worden op een aparte stofzuiginstallatie 

2. TRK-stofcollector voor de horizontale snedes aan rechterzijde machine 

3. Elektronisch digitale aflezing op de maatinstelling van de verticale maat  

4. Elektronisch digitale aflezing op de maatinstelling van de horizontale maat 

5. Posi-systeem elektronisch gestuurde aanslag voor verticale snedes  

a. Met inbegrip van een digitale aflezing op horizontale snede 

6. Voorritsaggregaat met 2 HM-mesjes  

7. In dikte instelbare zaaggroep voor het zagen van groeven 

8. 7 extra frame strips boven de middensteun voor zagen van kleine stukken  

9. Verklikkerlicht op de instelling van de transportrollen in de tafel  

10. Verstekaanslag voor het onder hoek zagen van platen 

11. Extra klapaanslag op de onderste geleider  

12. HZ-gestuurd zaagblad toerental instelbaar van 2000 tot 6000 rpm  

13. Spanning 3x220 volt in plaats van 3 x 400 volt 

14. Coriankit voor het zagen van CORIAN  

15. Muurversie aangepast om vastgemaakt te worden aan de muur 

16. Zaagbladdiameter 300 mm Z 60 melamine 

17. Zaagbladdiameter 300 mm Z 96 plexiglas 

 

 

 
Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.  

Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren. 
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