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Voordelen 

 
 
Constructie : 
 
 
Het frame is gemaakt uit één stuk en vervaardigd uit gietijzer. (ref. 3 op onderstaande foto) 
 
 
Zaagtafel :  

- zware en grote geslepen gietijzeren tafel 
- de tafel is voorzien van een aluminium beschermstrip ter hoogte van het zaagblad 

 
Zaaggroep : 

- volledig in gietijzer en voorzien van 2 zware halve manen om deze zaaggroep precies en zeer soepel te 
laten kantelen tot 45° (ref. 1 op onderstaande foto) + zwenken op kogellagers (ref. 4 op onderstaande foto) 

- hoogteregeling op 2 massieve geslepen geleidingen, dit biedt de beste stabiliteit (ref. 2 op onderstaande 
foto) 

- voorrits regelbaar via instelkoppen geplaatst aan de zijkant van de machine met aparte motor 
- snelwissel van de 3 snelheden via een grote deur aan de achterzijde van de machine 
- motorische hoogte-instelling van de zaag 
- elektronisch digitale aflezing op het zwenken van de zaag 

 
Rolwagen : 

- vervaardigd van een stijf aluminium profiel voorzien van versterkingskanalen 
- vlakgefreesde en geanodiseerde afwerking 
- op massief geharde en geslepen stalen geleidingen (ref. 2 op onderstaande foto) 
- voorzien van verstekgeleider + duwhandvat + massiefzaagsysteem 

 



 

 

Zijgeleider : 
- uit gietijzer en voorzien van fijnregeling – een kunststof loopwiel garandeert een soepele beweging 
- geanodiseerd aluminium profiel met horizontale en verticale stand : ingebouwde hulpgeleider 
- Geheugensysteem bij recht en plat leggen zaagprofiel, zijgeleider  
- geijkte massieve meetlat, instelbaar naar de zaagbladdikte 
- snel positiesysteem op- en afnamen (altijd op de correcte plaats) 

 
Zaagframe : 

- degelijke, stijve en geanodiseerde aanslaglat voorzien van 2 spelingloze aanslagen 
- Gegoten massieve en gefreesde  aanslagen met verbreding aan het scharnierpunt, is stabiel en 

spelingsvrij     
- degelijke en precieze aflezing via grote loepen 
- aanslaglat voorzien van inox meterschalen 
- telescopisch uitschuifbaar tot 3200 mm 
- stalen frame met aluminium bedekt om krassen te voorkomen 
- voorzien van gelagerde steunrol 
- voorzien van versterkingsdriehoek om torsen tegen te gaan 
- gelagerde telescopische steunbalk 
- Zaagkader voorzien van massief aluminium aansluitstuk naar de rolwagen toe, idem Altendorf. Dit 

voorkomt  schade aan de platen tijdens het verschuiven van de wagen naar de aanslagtafel . 
- Snelkoppelingsysteem voor verzetten van de aanslaglat .         

 

 
               Afbeelding zaaggroep 

Bediening : 
alle bedieningen kunnen gebeuren via de bedieningszijde : 

1. de hoogte instelling 
2. de hoekinstelling 
3. de verstekgeleider 
4. de aanslagen 
5. de zijgeleider tot ca 600 mm 
6. de instellingen van de voorritsgroep 
7. de start/stop hoofdzaag 
8. de start/stop voorritszaag 
9. instellingen van de veiligheidskap + wissel van brede naar smalle kap 
10. de zaagwissel hoofd- en voorritszaag 



 

 

 
Veiligheden 

 
1. zeer degelijke alu carbonaat transparante veiligheidsbrug aan de bovenzijde van het zaagblad, voorzien van 

snelwisselsysteem voor de brede en smalle veiligheidskap, beschermt de hoofd- en voorritszaag – op en neer 
beweging op 4 kogellagers 

2. Soepele hoogteregeling brugveiligheid via  lineaire geleidingen 
3. micro veiligheidsschakelaar op de deur van de zaagwissel 
4. micro veiligheidsschakelaar op de deur van de snelheidswissel 
5. noodstop aan voor- en achterzijde 
6. remmotor remt binnen de 10 sec, ook bij het wegvallen van de stroomtoevoer 
7. IP54 afgeschermde elektrische kast met : 

• driefase hoofdschakelaar vergrendelbaar 

• zekeringen ter bescherming tegen kortsluiting 

• thermische veiligheden ter bescherming tegen overbelasting van de motoren 

• automatische ster-driehoek start/stop met timer 

• sturing op laagspanning via scheidingstransfo 

• genummerde bedrading volgens CE 

• aarding 

• gevarendriehoek voor elektriciteit 
8. machineplaat CE met vermelding van : naam fabrikant, bouwjaar, serienummer, voltage, ampère, 

motorkracht, gewicht 
9. CE handleiding in de taal van de gebruiker, voorzien van elektrisch schema en onderdelenlijst 
10. alle bedieningen zijn benoemd in de taal van de gebruiker 
11. start/stop automatische ster-driehoek met verzonken startknop en aparte stop (geen combinatie met 

noodstop) 
12. alle nodige veiligheidsklevers om de gevarenzones aan te duiden 
13. veiligheidsbeugel zorgt dat de zijgeleider in beide standen nooit tegen de zaag kan worden aangeduwd 
14. de rolwagen kan op verschillende posities geblokkeerd worden – dit gaat automatisch na het activeren van 

het systeem 
15. metalen zaagbeveiliging aan de onderkant van het zaagblad zodat de zaag ook beschermd is met de 

rolwagen in de extreme standen 
16. geluidsniveau volgens CE normen 
17. controle stofemissie volgens CE 
18. geen uitstekende gevaarlijke delen of scherpe of snijdende randen 

 
 
  



 

 

 
Technische gegevens 

 
 
 

CE-veiligheidsvoorschriften  

Voltage 3 x 380 V /50 Hz 

Gerectificeerde gietijzeren vaste tafel afmetingen 570x1000 mm 

Zaagtafel afmetingen 380x3200 mm 

Max. diameter hoofdzaagblad 400 mm 

Asgat hoofdzaag diameter 30 mm  

Max. zaaghoogte met zaagblad op 90° 125 mm 

Max. zaaghoogte met zaagblad op 45° 88 mm 

Vermogen hoofdzaag 7,5 (5,5) PK (kW) 

Snelheden hoofdzaag 3/4/5000 tpm 

Voorritszaagblad diameter 120 mm 

Asgat voorritzaagblad 22 mm 

Vermogen motor voorrits 1 (0,75) PK (kW) 

Snelheid voorritszaag 8000 tpm 

Zaagbreedte 1300 mm 

Zaagtafelverlenging 720 mm 

Manuele schuinstelling zaagblad 0°-45° 

Manuele hoogteregeling hoofdzaag X 

Manuele instellingen voorritszaag X 

Aanduiding schuinstelling zaag X 

LED aanduiding snelheden hoofdzaag X 

Zaagbeveiliging (gewoon model) X 

Stofafzuigsysteem 120+80 

Netto gewicht 787 kg 

Op aanvraag: zaagbreedte 1500 mm 

 
 
 
 

 
 
 


