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Enkelkops afkortzaag met omhooggaand snijblad voor het snijden van grote secties, 
ontworpen voor sneden van 90°. Een onderscheidend kenmerk van het product is de 
uitstekende kwaliteit van het uitgesneden gedeelte, samen met de herhaalbaarheid 
en de precisie. De mesaanvoer is pneumatisch. 
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Snijblad  
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 04 
Besturing 

Het profieldeel wordt vastgeklemd 
door middel van horizontale en 
verticale bankschroeven, die 
gekenmerkt worden door een 
uiterst snelle positionering. 
De stevigheid van de gebruikte 
mechanische structuur zorgt 
ervoor dat de profieldelen zeer 
stevig op de werkbladen worden 
vastgeklemd. 
 

 De afkortzaag is voorzien van een 
Widia snijblad met een diameter 
van 650 mm, gemonteerd op een 
pneumatisch geleidingssysteem, 
dat de stevigheid van het systeem 
garandeert en tegelijkertijd 
beschikt over voldoende 
vermogen om profielen met grote 
doorsneden te bewerken. 

 Om de grote snijcapaciteit 
maximaal te kunnen benutten, 
waarbij het mogelijk is om grote 
profielen te bewerken, wordt de 
snijzone gekenmerkt door een 
stevig frame dat een maximale 
stbiliteit garandeert. Dit geldt 
zowel voor het horizontale vlak als 
voor het verticale vierkant. 

 De machine kan gemakkelijk en 
intuïtief worden bediend met de 
bedieningsconsole. 
De besturing van de machine 
wordt afgerond met het systeem 
om de druk van de 
bankschroeven te regelen en de 
mogelijkheid om de snelheid van 
het uitgaande snijblad in te 
stellen. 

 
 
 
 

 
Snijschema 

 
 
 
 
 
  SNIJBLAD  

Widia (mm) 650 

Spaandertransportband voor snijblad  

VOORTBEWEGEN VAN HET SNIJBLAD  

Oleo-pneumatisch  

BESCHERMING VAN DE SNIJZONE  

 Integraal handbediend  

SMEERSYSTEEM  

Met minimale diffusie-olie  

BANKSCHROEVEN  

Verticale pneumatische bankschroeven met drukregelaar en manometer 2 

Horizontale pneumatische bankschroeven met drukregelaar en manometer 2 

Extra horizontale bankschroef   

MOTOR  

Driefasige zelfremmende interventietijd 10 sec. (kW) 5,5  

MOGELIJKHEID TOT AANSLUITING VAN AFZUIGER  
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