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p r o  e q u i p m e n t

®
lassen & snijden

metaalbewerking
werkplaatsinrichting

handgereedschap
batterijladers

pomptechniek
stroomaggregaten

wood & construction
cleaning equipment

hogedrukreinigers
persluchttechniek

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

201

TOEBEHOREN BS 350
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl. BTW
50109 Bimetaal zaaglint voor BS 402 119,00 €

25230 Koelolie 37,50 €

❙ Robuuste, zware stationaire machine in gietstalen uitvoering,   
 voor intensief gebruik
❙ Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multi-punts 
 bandzaaggeleiding (kogellagering + hardmetaal geleiding)
❙ Onder verstek instelbare zaagbeugel links (45°) en
 rechts (45°/60°)
❙ 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, bandspanningsmeter, lengte 
 aanslag en onderstel
❙ Schakelt automatisch uit bij het beëindigen van de zaagsnede

BS 402
Bestelnr. (3-400 V) 50027
Motorvermogen  2 1/2 PK
Snelheid zaagblad 35-70 m/min.
Maten zaagblad 34x1,1x3770 mm
Maten    2100x900x1500 mm
Gewicht   765 kg
Prijs excl. BTW  7499 €

T O E B E H O R E N  B A N D Z A AG M AC H I N E S

     TIPS VOOR EEN CORRECTE EN RECHTE ZAAGSNEDE

❙ Check de slij tagegraad van het zaaglint, indien meerdere tanden   
 ingesleten zij n vervang het zaaglint.
❙ Zet de daalsnelheid en de snij snelheid op minimaal bij  het inlopen   
van het zaaglint en verhoog geleidelij k beide parameters
❙ Plaats de zaagbandgeleidingen zo dicht mogelij k tegen het werk  
 stuk, voor een exacte zaagsnede
❙ Daalsnelheid van de zaagarm traag genoeg instellen zodat het 
 zaaglint de tij d heeft de spanen af te voeren
❙ Indien mogelij k snij snelheid aanpassen in functie van het te zagen   
materiaal (hoe harder het materiaal, hoe trager de snij snelheid)
❙ Gebruik indien mogelij k koel- en snij olie
❙ Span het werkstuk stevig in alvorens de zaagwerkzaamheden op te   
starten. Indien men in bundel verzaagt, zorg er dan voor dat de    
stukken niet kunnen verschuiven tegenover elkaar. 

❙ Juiste opspanposities: 

❙ Breedte rol: 400mm (Ø52mm)
❙ Regelbaar van 580-970mm
❙ Draagkracht: 500 kg
❙ Gewicht: 15 kg

❙ Universele, robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
❙ Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
❙ Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)

❙ Breedte rollen: 2x130mm (Ø52mm)
❙ Regelbaar van 580-970mm
❙ Draagkracht: 500 kg
❙ Gewicht: 16 kg

❙ Neemt moeiteloos alle spanen magnetisch op, ook op de meest 
 ontoegankelijke plaatsen
❙ De opname en verwijderen van de spanen gebeurt door magnetiseren en  
 demagnetiseren van de stick

❙ Koelolie voor zaag- en boormachines
❙ Koelolie mengen met water (1/10) 
❙ 5 liter (5x10= 50l)

MAGNETISCHE SPAANOPNAME STICK
Bestelnr. 40400
Prijs excl. BTW 40,90 €

HEAVY DUTY ROLSTAANDER HDS 530
Bestelnr. 19012
Prijs excl. BTW 81,50 €

BOOR- EN SNIJOLIE
Bestelnr. 25230
Prijs excl. BTW 37,50 €

HEAVY DUTY ROLSTAANDER HDS 530 V
Bestelnr. 19014
Prijs excl. BTW 118,00 €

HEAVY DUTY ROLLENBANEN ZONDER 
LENGTE AANSLAG - LINKS

Bestelnr. 50165 50095
Lengte 1000x280mm 2000x280mm
Prijs excl. BTW 329 € 599 €

❙ Universele, robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
❙ Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
❙ Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
❙ Incl. lengte aanslag

HEAVY DUTY ROLLENBANEN INCL. 
LENGTE AANSLAG - RECHTS

Bestelnr. 50160 50096
Lengte 1000x280mm 2000x280mm
Prijs excl. BTW 499 € 719 €

HEAVY DUTY HEAVY DUTY
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