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    BS 275
Bestelnr. (1-230 V) 50091
Bestelnr. (3-400 V) 50089
Bestelnr. (1-230 V - vario) 50021
Motorvermogen  1 1/2 PK
Snelheid zaagblad (1-230 V) 90 m/min.
Snelheid zaagblad (3-400 V) 45/90 m/min.
Snelheid zaagblad (1-230 V - vario) 20-80 m/min.
Maten zaagblad 27x0,9x2480 mm
Maten    1500x510x1570 mm
Gewicht   200 kg
Prijs excl. BTW  1999 €

INDUSTRIAL

B A N D Z A AG M AC H I N E SB A N D Z A AG M AC H I N E S

Rollenbanen links/rechts in optie
 verkrijgbaar zie pag. 193

T I P

❙ Stationaire machine in gietstalen uitvoering, voor intensiever gebruik
❙ Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multi-punts band 
 zaaggeleiding
❙ Onder verstek instelbare zaagbeugel (45°/60°), wat plaatsbesparend 
 werkt 
❙ Daalsnelheid in te stellen door hydraulische cilinder
❙ Standaard voorzien van excentersnelspanklem
❙ Voorzien van “controlpanel” met nulspanningsschakelaar en 
 thermische beveiliging, 2-standen schakelaar voor snelheid 
 (enkel op de 400 V-uitvoering)
❙ Schakelt automatisch uit bij het beëindigen van de zaagsnede 
❙ Inclusief: - onderstel voor werken op werkhoogte (935mm)
  - bimetaal zaaglint
  - koelvloeistofpomp en lengte aanslag

❙ Dia. max. 225 mm
❙ Verstelbare zaagarm (rechts)
❙ Tandwielaandrijving 

TOEBEHOREN BS 275
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl. BTW
50110 Bimetaal zaaglint voor BS 275 (FIJN) 56,90 €
50113 Bimetaal zaaglint voor BS 275 (GROF) 56,90 €
25230 Boor- en snijolie 5L  37,50 €

ZAAGCAPACITEIT
  90° 45° 60°
 	 225 mm 160 mm 100 mm
		 245x150 mm 160x160 mm 100x100 mm

TOEBEHOREN BS 300
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl. BTW
50110 Bimetaal zaaglint voor BS 300 (FIJN) 56,90 €
50113 Bimetaal zaaglint voor BS 300 (GROF) 56,90 €
25230 Boor- en snijolie 5L  37,50 €

❙ Stationaire machine in gietstalen uitvoering, voor intensiever gebruik
❙ Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multi-punts 
 bandzaaggeleiding
❙ Onder verstek instelbare zaagbeugel links (45°) en    
 rechts (45°/60°), wat plaatsbesparend werkt 
❙ Daalsnelheid in te stellen door hydraulische cilinder
❙ Standaard voorzien van excentersnelspanklem
❙ Voorzien van “controlpanel” met nulspanningsschakelaar en 
 thermische beveiliging, 2-standen schakelaar voor snelheid 
❙ Inclusief koelvloeistofpomp en lengte aanslag
❙ Inclusief onderstel voor werken op werkhoogte (970mm)
❙ Schakelt automatisch uit bij het beëindigen van de zaagsnede

ZAAGCAPACITEIT
  90° 45° -45° 60°
 	 225 mm 160 mm 150 mm 100 mm
		245x180 mm 160x160 mm 150x150 mm 100x100 mm

BS 300
Bestelnr. (3-400 V) 50092
Motorvermogen  1 1/2 PK
Snelheid zaagblad 45-90
Maten zaagblad 27x0,9x2480 mm
Maten    1500x700x1800 mm
Gewicht   295 kg
Prijs excl. BTW  3249 €

INDUSTRIAL

❙ Dia. max. 225 mm
❙ Verstelbare zaagarm (links/rechts)
❙ Tandwielaandrijving 

Rollenbanen links/rechts in optie
 verkrijgbaar zie pag. 193

T I P

❙ Stationaire machine in gietstalen uitvoering, voor intensiever gebruik
❙ Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multi-punts 
 bandzaaggeleiding
❙ Onder verstek instelbare zaagbeugel links (45°) en 
 rechts (45°/60°), wat plaatsbesparend werkt 
❙ Daalsnelheid in te stellen door hydraulische cilinder
❙ Standaard voorzien van excentersnelspanklem
❙ Voorzien van “controlpanel” met nulspanningsschakelaar en 
 thermische beveiliging, 2-standen schakelaar voor snelheid 
❙ Inclusief koelvloeistofpomp en lengte aanslag
❙ Inclusief onderstel voor werken op werkhoogte (970mm)
❙ Schakelt automatisch uit bij het beëindigen van de zaagsnede

BS 325
Bestelnr. (3-400 V) 50094
Motorvermogen  2 PK
Snelheid zaagblad 45/90 m/min.
Maten zaagblad 27x0,9x2750 mm
Maten    1720x850x1800 mm
Gewicht   380 kg
Prijs excl. BTW  3999 €

TOEBEHOREN BS 325
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl. BTW
50600 Bimetaal zaaglint voor BS 325 68,50 €
25230 Boor- en snijolie 5L  37,50 €

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL
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