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Voordelen lintzaagmachine CO - Centauro 
 

 

De CENTAURO-lintzaagmachines zijn de beste lintzagen momenteel op de Europese markt 

verkrijgbaar. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 

• geleider volledig in gietijzer en links en rechts van het zaaglint bruikbaar 

• massieve volle wielen met dikke rubberbekleding 

• de wielen zijn perfect uitgebalanceerd 

• telescopische bescherming van het zaaglint aan de bovenkant van de zaaglintgeleider 

• extra wegklapbare beschermkap beschermt het zaaglint rond de zaaglintgeleider 

• op en neer bewegen van de zaaglintgeleider met handwiel - de geleidingsstang is voorzien 

van een stalen ketting - met een stalen tandwiel (bij de meeste is dit PVC) wordt via de ketting 

de geleider op en neer bewogen 

• bij het lossen van de blokkering van de hoogteregeling valt de lintzaaggeleider niet door zijn 

eigen gewicht naar beneden 

• elk wiel is voorzien van een aparte deur en een aparte veiligheidsschakelaar 

• 2 stofmonden waarvan één voorzien onder het werkblad en één achteraan de machine (om 

het stof van het onderste wiel weg te zuigen) 

• het tafelblad is kantelbaar (20° volgens CE) 

• het afdekblok in het werkblad (blok rond de zaag, ter hoogte van de tafel) is geperforeerd - dit 

bevordert het wegzuigen van het stof 

• een dichtingsstrip sluit de 2 deuren perfect af tot tegen het chassis 

• het zaaglint is ook aan de onderkant van de tafel volledig beschermd (tot tegen het tafelblad) 

– voor de zaagwissel moet ter hoogte van het werkblad een klein deurtje geopend worden 

• voor het opspannen van het zaaglint is een degelijke spanningsmeter voorzien die u de juiste 

spanning aanwijst 

• de machine is eveneens voorzien van: 

o een noodstop + min/max-spoel 

o sturing op laagspanning 

o een thermische veiligheid tegen overbelasting motor 

o zekeringen tegen kortsluiting 

o genummerde bedrading 

o een vergrendelbare hoofdschakelaar 

o de nodige aardingen 

o IP55 stofdichte elektrische kast 

o machineplaat voorzien van naam en adres fabrikant, bouwjaar, typeaanduiding, 

serienummer, motorsterkte en toerental van de wielen 

o handleiding in de taal van de gebruiker 

o een CE-attest volgens de normen 

o veiligheidsvoorschriften (kunnen bevestigd worden op het machineframe) 

o aanduiding van de bedieningsorganen in de taal van de gebruiker (of met duidelijke 

logoaanduiding) 
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Centauro “CO” gamma: 

 

 
 

Modern stalen frame rondom alle gevaarlijke en draaiende zones. 

 

 

Modern stalen frame rondom alle 

gevaarlijke en draaiende zones. 

De gietijzeren tafelgeleider is instelbaar 

zowel links als rechts van het zaaglint. 
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Een geperforeerde plaat in de werktafel 

zorgt voor een vloeiende afzuiging. 

 

  

Een wegklapbare bescherming 

beveiligt het zaaglint ter hoogte van de 

bovenste lintzaaggeleider. 

 

 
  

 

Een telescopische rvs-koker beschermt het 

zaaglint aan de bovenkant van de 

lintzaaggeleider. 
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Dankzij de spanningsmeter kan de juiste 

zaagspanning worden ingesteld passende voor 

elke rugbreedte. 

 

  

Bedieningskast voorzien van een CE rem 

ontkoppelingssysteem. Om zo manueel het 

zaaglint veilig en precies te kunnen instellen. 
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Dynamisch uitgebalanceerde volle 

gietijzeren wielen.  

Hoogwaardige en gesloten lagers.  

Onderste wiel voorzien van een 

reinigingsborstel. 

  

Micro veiligheidschakelaar 1x onderste deur 1x 

bovenste deur. 

 
  

 

 

Stofafscheidbak voert het stof 

onder de werktafel af.  

Geen stof meer tussen de rubber en het 

zaaglint. 
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Ingenieus “auto loc “systeem houdt de 

bovenste lintzaaggeleider op de ingestelde 

hoogte. Ook bij het lossen van de blokkering 

hendel. De hoogteregeling is zeer soepel 

dank zij tandwiel en kettingoverbrenging. 

 
  

 

Optie: extra beschermkap vrijwaart aanraking 

van het zaaglint waar de zaagzone is. 

 

 

 
Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.  

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



 

 

   

 

Rogiers Vanpoucke NV
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem

| T: +32 56 60 13 45

info@rogiers.be | www.rogiers.be

 

 

http://www.rogiers.be/

