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300 B2 

Draagbare enkelkops snijmachine 

 Widia snijeenheid  01 Snijbladbescherming 02

     

 

Draagbare enkelkops afkortzaag met bovenblad en geleider om 
kantfreesbewerkingen op het profieldeel uit te voeren. Voorzien van 
snijbladbescherming en zaagunit die op de horizontale as tot 45° aan de linkerkant 
kantelbaar is, op de verticale as van - 45° tot + 45°. Aan beide zijden kan een 
horizontale bankschroef worden aangebracht, om het profieldeel vast te klemmen. 
Alle tussenliggende hoeken kunnen worden gesneden. 
 

  

     

Handmatig bediende 
horizontale 
bankschroeven  

03 Samengestelde snede 04 Bovenste snijtafel 05
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snijeenheid  
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Snijbladbeschermin
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 03 
Handmatig 
bediende 
horizontale 
bankschroeven  

 04 
Samengestelde 
snede 

 05 
Bovenste snijtafel  

De snijeenheid maakt 
gebruik van een Widia-
snijblad dat handmatig 
wordt voortbewogen. 
Rotatie is mogelijk van 
45° naar rechts en naar 
links en kanteling van 
45° naar links. 
Bovendien kunnen op 
het bovenblad 
kantfreesbewerkingen 
worden uitgevoerd. 

 Twee beschermkappen 
beveiligen het snijblad in de 
ruststand, waardoor de 
veiligheid van de bediener 
wordt beschermd en 
onbedoelde schokken 
worden voorkomen. 
Als het in snijblad in 
beweging is, blijft de 
bovenste kap gesloten om 
tijdens het gebruik te 
voorkomen dat de 
afkortzaag kan worden 
aangeraakt. Bij gebruik van 
de bovenste snijtafel wordt 
de beschermkap tijdens het 
voortbewegen van het 
profieldeel opgetild, zodat 
alleen het deel van het 
snijblad dat in contact komt 
met het profieldeel 
onbedekt is. 

 De bankschroef kan zowel 
aan de rechter- als aan de 
linkerkant worden geplaatst. 
Een volledig handmatig 
instelbare positionering 
garandeert een correcte 
klemming van het profiel in 
de machine. 
 

 Om een samengestelde 
snede uit te voeren, 
kunnen de rotatie van ± 
45° en het kantelen tot 45° 
gelijktijdig worden 
toegepast. Met deze 
machine kan het 
profieldeel onder een 
tussenliggende hoek 
worden gesneden, zowel 
op de horizontale als op de 
verticale as. 
 

 Met de bovenste snijtafel 
kan op een werkbank 
worden gesneden. Door 
het profieldeel tegen de 
bovenste 
referentieaanslag te 
plaatsen, beweegt het 
zich gelijkmatig naar 
voren en wordt een zeer 
precieze 
kantfreesbewerking 
uitgevoerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SNIJBLAD  

   Widia (mm) Ø=300 

VOORTBEWEGEN VAN HET SNIJBLAD  

   Handmatig ● 

SNELHEID SNIJBLAD  

Snelheid snijblad (tpm) 2890 

MOTOR  

Eenfasig (kW) 1,4 

BESCHERMING VAN DE SNIJZONE  

Lokaal mechanisch bediend ● 

BANKSCHROEVEN  

Handmatig bediende horizontale bankschroeven ● 

   AFMETINGEN  

Machineafmetingen (mm) 530 x 470 x 400 

   Oppervlakte bovenste tafel (mm) 285 x 400 

   Maximale hoogte kantfreesbewerking (mm) 50 

   GEWICHT  

Totaal machinegewicht (kg) 20 
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