Zaagmachines
Decoupeerzagen

DW320K
Pendeldecoupeerzaag met beugelgreep
-Krachtige en duurzame motor met veel reservevermogen
-Variabel toerental voor aanpassing van de snelheid aan het te zagen materiaal
-Viertraps pendelzaagslag voor betere zaagprestaties en een langer leven van het zaagblad
-Zaagselblazer en geïntegreerde stofzuigadapter voor zuiver werken en een duidelijk zicht op de zaaglijn
-Zool horizontaal verstelbaar om tot tegen openstaande kanten te kunnen zagen
-Zeer comfortabel en handig ergonomisch ontwerp

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Afschuincapaciteit
Max. zaagcapaciteit (hout)
Max. zaagcapaciteit (staal)
Gewicht
Lengte x Hoogte

500 Watt
315 Watt
800-3000 spm
20 mm
45°
85 mm
8 mm
2.8 kg
220 x 220 mm

Standaard: 1 zaagblad, inbussleutel,
anti-kraszool, stofafzuigadapter en
stevige draagkoffer

DW321K
Heavy Duty pendeldecoupeerzaag met beugelgreep
-Het sleutelvrije zaagbladbevestigingssysteem is geschikt voor universele en t-schacht zaagbladen
-De krachtige motor levert een constant koppel en zaagsnelheid in alle materialen dankzij de combinatie met de hoogvermogende
electronica
-Het unieke contragewicht mechaniscme en de rubberen greep zorgen voor een trillingarme werking
-Robuust dubbelbehuisde metalen tandwielkast met een bijkomend extern polyamide huis
-Perfecte zaagbladgeleiding dankzij de laaggeplaatste steunrol om bij zware toepasiingen buigen van het zaagblad te voorkomen.

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Afschuincapaciteit
Max. zaagcapaciteit (hout)
Max. zaagcapaciteit (staal)
Max.zaagcapacitteit (non-fero metalen)
Gewicht
Lengte x Hoogte

701 Watt
445 Watt
500-3100 spm
26 mm
45°
110 mm
10 mm
20 mm
2.4 kg
280 x 210 mm

Standaard:
3
zaagbaden,
inbussleutel, anti-splinter zoolinzet,
anti-kraszool, stofafzuigadapter en
stevig draagkoffer
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Zaagmachines
Decoupeerzagen en reciprozagen

DW323K
Heavy Duty body-grip pendeldecoupeerzaag
-Het sleutelvrije zaagblad bevestigingssysteem is geschikt voor universele en t-schacht zaagbladen
-De kractige motor levert een constant koppel en combinatie met de hoovermogende electronica
-Het unieke contragewichtmechanisme en de rubberen greep zorgen voor een trillingarme werking
-Robuuste dubbelbehuisde metalen tandwielkast met een bijkomende extern polymide huis
-Perfecte zaagbladgeleiding dankzij de laaggeplaatste steunrol om bij zware toepassingen buigen van het zaagblad te voorkomen

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Afschuincapaciteit
Max. zaagcapaciteit (hout)
Max. zaagcapaciteit (staal)
Max.zaagcapacitteit (non-fero metalen)
Gewicht
Lengte x Hoogte

Standaard: 3 zaagbladen,
inbussleutel, ati-splinter zoolinzet,
anti-kraszool, stofafzuigadapter en
stevige draagkoffer

701 Watt
445 Watt
500-3100 spm
26 mm
45°
110 mm
10 mm
20 mm
2.4 kg
280 x 210 mm

DW303K
Reciprozaag
-Met zijn 29 mm zaagslaglengte levert de DW303 uitstekende zaagprestaties
-Instelbare stevige schoen voor invalzagen en voor een beter zicht op het werk
-Volledig geïsoleerde metalend tandwielkast bekleed met rubber zorgt voor minder vibratie en een stevige greep
-Omgekeerde zaagbladbevestigingsmogelijkheid voor gebruik in beperkte ruimten
-Ideaal voor leedgieters, electriciens, installeurs van verwarming en airconditioning, aannemers en verbouwers

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Max. zaagcapaciteit (hout)
Max. zaagcapaciteit (constructiedelen en pijpen)
Max.zaagcapacitteit (pvc)
Gewicht
Lengte x Hoogte

701 Watt
350 Watt
0-2400 spm
29 mm
280 mm
100 mm
130 mm
2.9 kg
225 x 178 mm

Standaard:
zaagbladen,
draagkoffer

2
sleutel

bi-metalen
en stevige
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Zaagmachines
Reciprozagen

DW307MK
Schroevendraaier voor gipskartonschroeven
-Gepanteerde sleutelvrije hefboomvergrendeling van het zaagblad
-Instelbare stevige schoen voor invalzagen en voor een optimaal gebruik van het zaagblad
-Makkelijk vervangbare koolborstels voor meer veiligheid en een langere levensduur
-Volledig geïsoleerde metalen tandwielkast met grijpvast rubber bekleed om veilig in een vochtige omgeving te kunnen werken
-Het full wave lectronische regelsysteem optimaliseert de werking van de motor door continu de snelheid en het afgegeven vermogen te
sturen tijdens het werken

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Max. zaagcapaciteit (hout)
Max zaagcapaciteit (constructiedelen en pijpen)
Max. zaagcapaciteit (pvc)
Gewicht
Lengte x Hoogte

850 Watt
630 Watt
0-2800 spm
32 mm
275 mm
117 mm
150 mm
3.1 kg
430 x 178 mm

Standaard: 2 Zaagbladen en stevige
draagkoffer

DW309K
Reciprozaag
-Sleutelvrije zaagbladwissel voor meer productiviteit
-Contragewicht voor minder trillingen
-Variabele snelheid voor een betere controle
-Regeling van de schoen met een drukknopt
-Trillingwerende soft grip rubber bekleding voor een buitengewoon gebruikscomfort
-Snelzagen dankzij de 32 mm zaagslaglengte
-Hoge zaagprestaties in out en metaal dankzij de 1025 Watt sterke motor

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Max. zaagcapaciteit (hout)
Max zaagcapaciteit (constructiedelen en pijpen)
Max. zaagcapaciteit (pvc)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1025 Watt
540 Watt
0-2900 spm
32 mm
275 mm
117 mm
150 mm
4.0 kg
430 x 178 mm

Standaard:
zaagbladen,
draagkoffer

2
sleutel

Bi-metalen
en stevig
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Zaagmachines
Cirkelzagen

DW351/DW351K*

DW351K niet beschikbaar in Nederland en België

Cirkelzaag met 50 mm zaagdiepte
-Compacte, goed gebalanceerde en makkelijk te gebruiken cirkelzaag met 50mm zaagdiepte
-Snelle en eenvoudige regeling van de zaagdiepte en de afschuinhoek
-Motor met hoog koppel voor duurzaamheid en kracht bij zaagwerk op de bouwplek of in de werkplaats
-Tandwielen en zaagbladen zijn gevat in een duurzame aluminium kast
-Te combineren met het DeWalt geleiderssysteem DE6287 en DE6288 om zo op een locatie een handig en draagbaar alternatief te
hebben voor een vaste platenzaag

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Afschuincapaciteit
Max. zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
Lengte x Hoogte

850 Watt
450 Watt
4000 tpm
152 mm
20 mm
45°
50 mm
33 mm
3.3 kg
270 x 215 mm

Standaard: 12 tands precisiezaagblad,
langsgeleider, sleutel en stofafzuigadpter

*K versie geleverd met stevig draagkoffer

DW62/DW62K*

DW62K niet beschikbaar in Nederland en België

Cirkelzaag met 62 mm zaagdiepte
-Uitstekende vermogen/gewicht verhouding
-Zeer veelzijdige zaag met grote vermogensreserve
-Precieze zaagresultaten
-Robuust tandwielkast voor veeleisend zaagwerk
-Optimale balans voor veilig en moeiteloos werken

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Afschuincapaciteit
Max zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
Lengte x Hoogte

1150 Watt
690 Watt
3800 tpm
184 mm
16 mm
45°
62 mm
45 mm
5.0 kg
305 x 250 mm

Standaard: 18 tands SERIES 20
zaagblad, langsgeleider en sleutel

*K versie met stevig draagkoffer
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Zaagmachines
Cirkelzagen

DW365
Cirkelzaag mer 65 mm zagdiepte
-Universele cirkelzaag voor langs- en dwarszagen en voor afschuinwerk van natuurlijke en samengestelde houtsoorten
-Motor met hoog koppel voor duurzaamheid en kracht bi zaagwerk o de bouwplek of in de werkplaats
-Stabiele geblokte constructie voor vibratie-arm bedrijf en lange levensduur
-Optimale balans voor veilig en moeiteloos werken
-Te combineren met het DEWalt geleiderailsysteem DE6287 en DE6288 om zo op locatie een handig en draagbaar alternatief te hebben
voor een vaste platenzaag

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
toerental onbelast
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Afschuincapaciteit
Max zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
Lengte x Hoogte

1350 Watt
800 Watt
3800 tpm
190 mm
30 mm
45°
65 mm
45 mm
45 kg
335 x 245 mm

Standaard: 18 tands preciesiezaag,
langsgeleider en sleutel

DW383

DW383 niet beschikbaar in Nederland en België

Cirkelzaag met 86mm zaagdiepte
-Duurzame motor met hoog vermogen levert topprestaties, zelfs bij de maximale zaagdiepte
-Uitstekende kwaliteit van de zaagsnede en een perfecte vermogen/gewicht verhouding
-Optimale balans voor veilig en moeiteloos werken
-Duurzame stalen zool
-Solide geblokte constructie voor trillingarm werken en een lange levensduur

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Afschuincapaciteit
Max zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
Lengte x Hoogte

1700 Watt
1130 Watt
4900 spm
235 mm
30 mm
45°
86 mm
62 mm
8.4 kg
440 x 300 mm

Standaard:
24
tands
preciesiezagblad, langsgeleider en
sleutel
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Zaagmachines
Cirkelzagen

DW86
Cirkelzaag mer 86 mm zaagdiepte
-Robuuste cirkelzaag voor materiaal tot 86 mm dik, uitgerust met een dubbelgeborgde aanslag voor precies parallel zaagwerk
-De zaagdiepte -instelling is buitengewoon gemakkelijk met behulp van de schaal en de snelvergrendeling
-Maximum sterkte en doortrekvermogen voor langs- en dwarszagen
-Asvergrendeling voor een snelle zaagbladwissel
-100% kogel- en rollagerconstructie

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
toerental onbelast
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Afschuincapaciteit
Max zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
Lengte x Hoogte

1700 Watt
1070 Watt
4400 tpm
240 mm
30 mm
50°
86 mm
50 mm
84 kg
440 x 290 mm

Standaard: 28 tands pSERIES 40
zaagblad, langgsgeleider en sleutel
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Zaagmachines
Speciale Zaagmachines

DW390

DW390 niet beschikbaar in Nederland en België

275 mm Speciale zaagmachine
-Keuze uit zaagbladen voor hout kunsstof, gipskarton en Poroton holle snelbouwblokken
-Duurzaam systeem met 2 tegensnijdende zaagbladen, lage vibratie en snelstop binnen 3 seconden
-Ergonomisch ontwerp en rubberen handgreep voor een optimaal hanteerbaarheid en minder vermoeidheid
-Makkelijk en snel zaagbladwisselsysteem beperkt het tijdverlies
-Twee tegensnijdende zaagbladen verhinderen dat het werkstuk tijdens het zagen beweegt

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Zaagbladlengte
Zaagbladstop
Gewicht
Lengte x Hoogte

1350 Watt
700 Watt
3300 tpm
38 mm
275 mm
3 s°
45 kg
335 x 245 mm

Standaard: Stel hardmetalen
zaagbladen, zaagbladkap en
inbussleutel

DW391

DW391 niet beschikbaar in Nederland en België

275 mm Electronische speciale zaamachine
-Duurzame motor met hoog vermogen levert topprestaties, zelfs bij de maximale zaagdiepte
-Ideaal voor het zagen van hout, pvc, isolatieplaten en alle soorten plaatmateriaal
-Duurzame systeem met 2 tegensnijdende zaagbladen, lage vibratie en snelstop binnen 3 seconden
-Electronische snelheidsregeling voor alle toepassingen en materiaaleisen
-Twee tegensnijdende zaagbladen verhinderen dat het werkstuk tijdens het zagen beweegt

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Afschuincapaciteit
Gewicht
Lengte x Hoogte

1300 Watt
676 Watt
0-3300 spm
38 mm
275 mm
3s
4.0 kg
345 x 210 mm

Standaard:
Stel
universele
zaagbladen, stel zaagbladen voor
fijne afwerking, zaagbladkap en
inbussleutel
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Zaagmachines
Speciale Zaagmachines

DW392
425 mm Speciale zaagmachine voor cellenbeton
-Speciaal voor het zagen van cellenbeton en gipsblokken
-Constante snelheid voor optimale zaagmogelijkheden
-Lichtgewicht en robuuste magnesium behuizing
-Snelle en makkelijke zaagbladenwissel betekent minder tijdsverlies
-Ergonomisch ontwerp en rubberen handgrepen voor een optimale hanteerbaarheid en minder vermoeidheid

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Zaagbladlengte
Zaagbladstop
Gewicht
Lengte x Hoogte

1350 Watt
700 Watt
3300 tpm
38 mm
275 mm
3 s°
43 kg
490 x 210 mm

Standaard: Stel hardmetalen
zaagbladen (geel) voor cellenbeton en
gips, zaagbladkap en inbussleutel

DW393
425 mm Speciale zaamachine voor holle snelbouwblokken (Poroton)
-Geschikt voor het zagen van klasse 12 holle snelbouwblokken (Poroton, Porotherm)
-Krachtige motor om alle gnoemde materialen te kunnen zagen
-2 Duurzame systeem met 2 tegensnijdende zaagbladen verhinderen dat het materiaal tijdens het erk beweegt
-Stofvrij afgesloten tandwielkast en lagers voor een langere levensduur

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Afschuincapaciteit
Gewicht
Lengte x Hoogte

1300 Watt
676 Watt
0-3300 spm
38 mm
275 mm
3s
4.0 kg
345 x 210 mm

Standaard:
Stel
hardmetalen
zaagbladen (zwart) voor poreuze
blokken (Poroton), zaagbladkap en
inbussleutel
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Zaagmachines
Heteluchtpistolen

DW340K
Heavy Duty 2000 Watt heteluchtpistool
-Kan voor vele toepassingen vrijstaand gebruikt worden dankzij het steunpunt vooraan en de rubberen inzet achteraan
-Met variabele temperatuurcontrole voor een veelzijdige toepassing, ook bij de continu werken, steeds aangepast aan het materiaal
waarop gewerkt wordt
-Afneembare ring vooraan om te kunnen werken in moeilijke toegankelijke ruimten of hoeken
-Ideaal geschikt voor de verwijdering zonder stof van oude verflagen, voor dischtsmelten, vormen van kunsstof, drogen van nieuwe
verflagen of vulstoffen, ontdooien van bevroren leidingen, solderen, bewerken van krimpkous, enz.

Opgenomen vermogen
Wrktemperatuur
Luchtstroom
Gewicht
Lengte x Hoogte

2000 Watt
50-600°C
650l/min
0.85 kg
265 x 210 mm

Standaard: Stel hardmetalen
zaagbladen (geel) voor cellenbeton en
gips, zaagbladkap en inbussleutel
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Zaagmachines
Afkort- en verstekzagen

DW712
216 mm Afkort- en verstekzaagmachine
-Het nieuwe instelsysteem van de verstekhoek zorgt voor precieze en constante rechtse verstekhoeken van 0 tot 60° en linkse van 0 tot
50°
-De innovatieve groevenaanslag laat toe de zaagdiepte in te stellen voor het zagen van groeven en sponningen
-De grote dubbele aanslag met uitschuifbae delen geeft een maximale steun bij et zagen van grote werkstukken en dit bij elke
hoekinstellingen of combinatie van hoeken

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (Max.hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (max. hoogte)
Max.zaagdiepte
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

1600 Watt
3700-4600 tpm
216 mm
30 mm
300x70 mm
212x70 mm
300x50 mm
70 mm
19.5 kg
457 x 762 x 381 mm

Standaard: 24-tands Serie 60 HM
zaagblad en montagesleutel

DW709
260 mm Afkort- en verstekelzaag met inductiemotor
-Geïntegreerde motorrem voor actieve bescherming van de gebruiker en bijkomende machineveiligheid
-De zeer stabile achteraanslag verhoogt de precisie bij alle verstekzaagtoepassingen
-Vooringestelde vaste verstekhoeken van 15°, 25°, 30°, 45°, 90° met een snelvergrendelmechanisme tot 48°
-Grote bijstelbare en krasvast schaalverdeling werkt snel en precies.

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Asgat zaagblad
Diameter zaagblad
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 90°/90° (Max. Breedte)
Cap. Bij 45°/90° (Max. Hoogte)
Cap. Bij 45°/90° (BxH)
Cap. Bij 90°/45° (Max. Hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (BxH)
Max. zaagdiepte
Gewicht
Lengte x Hoogte

1300 Watt
2750 tpm
30 mm
38 mm
125x55 mm
140x40 mm
90x55 mm
100x48 mm
130x45 mm
140x20 mm
55 mm
4.0 kg
345 x 210 mm

Standaard: 24 tands Serie 40
hardmetalen zaagblad, sleutel en
inbussleutel
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Zaagmachines
Afkort- en verstekzagen

DW707
216 mm Afkort- en verstekzaagmachine
-Alle DeWalt 216 mm afkortzagen kunnen dubbelverstrekken, alle hoeken kunnene bijgesteld worden voor een zo hoog mogelijke
precisie bij ee waaier van toepassingen
-De oplegtafel en de aanslag zijn machinaal gevlakt om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen bij de moeilijkste toepasiingen
-Driepunts staafzuiging zorgt voor een schone en veilige werkomgeving
-Vooringestelde vaste verstekhoeken van 15°, 25°, 30°, 45° met een snelvergrendelingmechanisme tot 48°

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (Max.hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (max. hoogte)
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

1200 Watt
6700 tpm
216 mm
30 mm
270x60 mm
190x60 mm
270x48 mm
15.5 kg
550 x 490 x 590 mm

Standaard: 80 tands serie 40 zaagblad
met trapeziumtand voor non-ferro
metalen, twee solide materiaalklemmen
en zaagbladsleutel

DW701
261 mm Electronische afkort- en verstekzaagmachine
-De electronische toerentalcontrolemodule verschaft de gebruiker totale flexibiliteit bij toepassingen met een laag toerental: glasvezel en
thermoplastische materialen kunnen perfect zonder vervorming verwerkt worden
-Driepunts stofafzuiging zorgt voor een schone en veilige werkomgeving
-Intere geleiderais voor compactheid en makkelijk transport
-Spindelvergrendeling voor een snelle zaagbladwissel

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Asgat zaagblad
Diameter zaagblad
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 90°/90° (Max. Breedte)
Cap. Bij 45°/90° (Max. Hoogte)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1600 Watt
2500-5000 tpm
216 mm
30 mm
270x60 mm
190x60 mm
270x48 mm
4.0 kg
345 x 210 mm

Standaard: 24 tands Serie 40
hardmetalen zaagblad, inzetstuk
voor
materiaalaanslag,
twee
montagebouten voor de werkban en
zaagbladsleutel
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Zaagmachines
Afkort- en verstekzagen

DW702
250 mm Afkort- en verstekzaagmachine voor non-ferro metaal
-Krachtige universele motor levert hoge zaagcapaciteit voor veeleisende toepassinen
-Uiterst soepele invalbeweging van de zaagkop voor veilige en precieze zaagsneden bij elke verstekhoekinstelling
-Verstekschaal met 11 vooringestelde vaste verstekhoekenvoor maximale precisie
-Compacte en lichte machine kan met de zaagkop vergrendeld makkelijk getransporteerd worden
-Tot 50° verstek, zowel links als rechts

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (Max.hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (max. hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (BxH)
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

1600 Watt
5000 tpm
250 mm
30 mm
95x89 mm
162x41mm
67x89 mm
114x41 mm
14.8 kg
620 x 510 x 570 mm

Standaard: 80 tands serie 40 zaagblad
met trapeziumtand voor non-ferro
metalen, twee solide materiaalklemmen
en zaagbladsleutel

DW703
250 mm Afkort- en verstekelzaag
-Krachtige uniersele motorr lecert hoge zaagcapacieteit voor veeleisende toepassingen
-Uiterst soepele invalbewegign van de zaagkop voor veilige en precieze zaagsnede bij elke verstekhoekinstelling
-Verstekschaal met 11 vooringestelde vaste verstekhoeken voor maximale precisie
-Compacte en lichte machine kan met de zaagkop vergrendeld makkelijk getransporteerd worden

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Asgat zaagblad
Diameter zaagblad
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 90°/90° (Max. Breedte)
Cap. Bij 45°/90° (Max. Hoogte)
Cap. Bij 45°/90° (BxH)
Cap. Bij 90°/45° (Max. Hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (BxH)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1600 Watt
5000 tpm
250 mm
30 mm
95x89 mm
162x41mm
67x89 mm
114x41 mm
95x61 mm
162x25 mm
13.8 kg
620x510x570 mm

Standaard: 24 tands Serie 60
preciziezaagblad met wisseltand,
zaagbladsleutel en stofzak
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Zaagmachines
Afkort- en verstekzagen

DW706/ DW706E*
305 mm Afkort- en verstekzaagmachine met dubbel verstek- en afschuinmogelijkheden
-Krachtige 95mm universele motor levert ruimschoots vermogen voor veeleisende toepassinen
-De solide aluminium basis en aanslag zijn binnen enge toleranties gevlakt voor zeer precies bewerke van grote werkstukken
-Dankzij de afschuinmogelijkheid links en rechts hoeft het werkstuk niet omgekeerd te worden waardoor het eenvoudig wordt om lange
werkstukken te behandelen en een perfecte oppervlakafwerking te realiseren

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (Max.hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (max. hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (BxH)
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

1600 Watt
4000 tpm
305 mm
30 mm
195x85 mm
203x72 mm
134x85 mm
142x72 mm
190x56 mm
203x47 mm
18 kg
680 x 620 x 690 mm

Standaard: 832-tands seire 40 HM
zaagblad en zaagbladsleutel

*E series met electronisch regelbaar
toerental, series 40 trapeziumtand 80T
zaagblad en 2 materiaalklemmen

DW708
305 mm Afkort- en verstekelzaag met dubbel verstek en afschuinmogelijkheden
-De afschuincapaciteit van 48° naar links en naar rechts houdt in dat u de zag omklapt in plaats van het werkstuk om te draaien. Dat
spaart tijd en bovendien blijft het werkstuk met de zelfde kant naat het zaagblad gekeerd wat nabewerking beperkt
-Het nokvergrendelsysteem maakt het insteelen van de verstekhoeken makkelijker en sneller waardoor de gebruiker in een oogwenk
hoeken kan kiezen tussen 0-60° rechts en 0-50° links
-De hoge, dubbele aanslag mt verschuifbare aanslagdelen verleent maximale steun bij het mogelijke verstekinstelling of gecombineerde
hoeken

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Asgat zaagblad
Diameter zaagblad
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 90°/90° (Max. Breedte)
Cap. Bij 45°/90° (Max. Hoogte)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1600 Watt
3800 tpm
305 mm
30 mm
300x110 mm
215x110 mm
L215x74 / R42 mm
25.9 kg
870x590x660 mm

Standaard: 60 tands serie 40
hardmetalen zaagblad en sleutel

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Zaagmachines
Combinatiezagen

DW742
250 mm tafel-, afkort- en verstekzaagcombinatie
-Heavy duty dubbel schakelaarssysteem voor de tafelzaagstand en de afkortszaagstand laten continu gebruik toe bi repetitieve
toepassingen
-Snelle en sleutelvrije omschakeling van de afkort- naar de tafelzaagstand en omgekeerd zorgt voor een hoge flexibiliteit voor een waaier
van toepassingen op locatie of in de werkplaats

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Max. omtreksnelheid
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (Max.hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (max. hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (max. hoogte)
Cap. Bij 45°/90° (BxH)
Max. tafelcapaciteit onder90 °
Max. tafelcap. Onder 90°/45°
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

2000 Watt
2600 tpm
250 mm
30 mm
34m/sec
155x68 mm
210x20 mm
95x68 mm
120x46 mm
140x50 mm
170x20 mm
0-70 mm
0-32 mm
32 kg
700 x 700 x 770 mm

Standaard: 30 tands serie 60 hardmetalen
zaagblad, parrallelgeleider, duwhout, 4
afneembare poten beschermkap en
montagesleutel

DW743
250 mm tafel-, afkort- en verstekzaagcombinatie
-De klassieke combinatiezaagmachine, vroeger gekend als de Elu TGS
-Snelle en sleutelvrije omschakeling van de afkort naar de tafelzaagstand en omgekeerd zorgt voor een hoge flexibiliteit voor een waaier
van toepassingen op locatie of in de werkplaats
-Het nieuwe hendelmechanisme is aanzienelijk verbeterd: de beschermkap gaat in de afkortstand automatisch open waardoor het
gemakkelijker en veiliger werken is.

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Max. omtreksnelheid
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (Max.hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (max. hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (max. hoogte)
Cap. Bij 45°/90° (BxH)
Max. tafelcapaciteit onder90 °
Max. tafelcap. Onder 90°/45°
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

2000 Watt
2600 tpm
250 mm
30 mm
34m/sec
155x68 mm
210x20 mm
95x68 mm
120x46 mm
140x50 mm
170x20 mm
0-70 mm
0-32 mm
33 kg
700 x 700 x 770 mm

Standaard: 30 tands serie 60
hardmetalen
zaagblad
partallelgeleider,
duwhout,
4
afneembare poten, beschermkap en
montagesleutel
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Zaagmachines
Tafel-, afkort- en verstekzagen

DW710
250 mm tafel-, afkort- en verstekzaag
-Gecombineerde zaag voorlangszaen en afkortzagen
-750 Wat onderhoudsvrije inductiemotor
-Automatische motorrem en een stille inductiemotor met een zeer lange levensduur
-Stofdichte aan/uit schakelaar

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (Max.hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (max. hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (max. hoogte)
Cap. Bij 45°/90° (BxH)
Max. tafelcapaciteit onder90 °
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

750 Watt
2850 tpm
250 mm
30 mm
120x50 mm
135x40 mm
85x50 mm
90x45 mm
100x40 mm
135x32 mm
45 mm
24.0 kg
480 x 460 x 570 mm

Standaard: 24 tands seie 40 hardmetalen
zaagblad langsgeleider en sleutel

DW711
260 mm tafel-, afkort- en verstekzaag
-De klassieke stofdichte 1300W inductiepotor zorgt voor jarenlang onderhoudsvrij werken
-Geïntegreerde motorrem voor actieve bescherming van de gebruiker en bijkomnde machineveiligheid
-De zeer stabile achteraanslag verhoogt de precisie bij alle verstekzaagtoepassingen

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (Max.hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (max. hoogte)
Cap. Bij 90°/45° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (max. hoogte)
Cap. Bij 45°/90° (BxH)
Max. tafelcapaciteit onder90 °
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

1300 Watt
2750 tpm
260 mm
30 mm
125x55 mm
140x40 mm
90x55 mm
100x48 mm
130x50 mm
140x20 mm
50 mm
24 kg
590 x 490 x 620mm

Standaard: 24 tands serie 40
hardmetalen zaagblad, aluminium in
hoogte verstelbaar tafelblad, sleutel,
inbussleutel en duwhout
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Zaagmachines
Trekcirkelzaag en tafelzagen

DW719

DW719 niet beschikbaar in Nederland en België

Trektafelzaag
-Door het compacte en lichtgewicht ontwerp kan de machine makkelijk verplaatst worde op de werkplek
-Het innovatief ontwerp laat toe naar keuze zaagbladen van 215 of 225 mm diameter te gebruiken voor een verhoogde zaagcapaciteit
-Het zaagblad kan tot 47° geheld worden voor meer flexibiliteit
-Door het trekzaagprincipe kan met een compacte machine toch een grote zaagbreedtecapaciteit gerealiseerd worden

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Blad diameter
Asgat zaagblad
Max. zaagdiepte 90°
Max. zaagblad 45°
Afschuincapaciteit
Max. afkortcapaciteit
Gewicht
lengte x diepte x Hoogte

1000 Watt
2950 tpm
215 / 225 mm
30 mm
47.7 mm
33.5 mm
-2 tot 47°
47.5 x 260 mm
28 kg
644 x 514 x 320 mm

Standaard: Serie 40 HM zaagblad,
beschermkap gecombineerde afkort- en
verstekgeleider en duwhout

DW744XP

DW744XP beschikbaar in juni 2003

250 mm Heavy Duty tafelzaag met krachtige BLAC motor
-Telescopische geleiderail leveren een zaagbreedtecapaciteit van 610mm rechts om met een compacte en draagbare machine toch
grote platen te zagen
-Tandbeugelsysteem voor en achter aan de tafel bevestigd zorgt dat de aanslag altijd parallel met het blad blijft, speciaal bij veeleisende
toepassingen
-Het spuitgietaluminium tafelblad garandeert precieze resultaten
-Snelvergrendeling van de afschuinstand voor makkelijk instellen

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Max. tafelzaag capaciteit (rechts)
Max. tafelzaag capaciteit (links)
Max. zaagdiepte 45°
Max. zaagdiepte 90°
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

2000 Watt
3000 tpm
250 mm
30 mm
622 m
342 mm
57 mm
79 mm
29 kg
590 x 670 x 450 mm

Standaard: 24 tands serie 40 HM
zaagblad,
verstekgeleider,
2
zaagbladsleutels
en
stofafzuigadapteer

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Zaagmachines
Tafelzagen

DW746K / DW746KT*

DW746KT niet beschikbaar in Nederland en België

Tafelzaag voor houtafwerking
-Buitengewoon acuraat aanslagsysteem zorgt voor parallellisme met het zaagblad en is picroscopisch bijstelbaar
-De krachtige 2700W inductiemotor levert veel vermogen voor langs- en dwarszagen waar een constant toerental vereist is om een hoge
zaagkwaliteit te garanderen
-De speciale grote zaagbladsteun voorkomt buiging of slingeren van het zaagblad en garandeert de haaksheid ten opzichte van de tafel

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Blad diameter
Asgat zaagblad
Afschuincapaciteit
Max. tafelzaag cap. (rechts)
Max. tafelzaag cap. (links)
Max. Zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
diepte x lengte x Hoogte

2700 Watt
3000 tpm
250 mm
30 mm
47° / -2°
762 mm
370 mm
79 mm
57 mm
124 kg
1886 x 1400 x 985 mm

Standaard: 30 tands serie 40 zaagblad,
afvoersteunen rechts en links, afvoersteun
aan de achterzijde, 730 mm railsysteem,
beschermkap, duwhout en duwtroffel
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Zaagmachines
Radiaalzaagmachines

DW720K
250 mm Radiaalzaagmachine monofase
-Af fabriek gedeeltelijk geassembleerd en afgesteld en aangeleverd in een houten kist voor maximale bescherming tijdens het transport.
De machne is sneller gemonteerd en klaar voor gebruik
-Veelzijdigheid voor een massa toepassingen. Makkelijk in te stellen voor afkorten, verstekzagen, afschuinen, dubbele verstekken
-Eenvoudige en duidelijke bedieningsorganene en instelschalen voor de breedte, de diepte en de zaaghoek laten toe snel te werken
-De geruisarme en onderhoudsvrije inductiemotor heeft ruim voldoende vermogen om hardhout op de maximale capaciteit te verzagen

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Blad diameter
Asgat zaagblad
Max. omtreksnelheid
Max. schulpbreedte
Max. afkortcap bij 90°
Max. afkortcap bij 45°
Max. zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
diepte x lengte x Hoogte

1450 Watt
2800 tpm
250 mm
30 mm
36m / sec
640 mm
380 mm
260 mm
68 mm
260 mm
52.5 kg
920 x 1130 x 1440 mm

Standaard: 24 tands Serie 40 hardmetalen
zaagblad, montagesleutels, automatische
terugganginrichting, zaagbladrem en
onderstel.

DW721K
300 mm Radiaalzaagmachine, monofase
-Een vrijstaande radiaalszaag met 610 mm afkortcapaciteit die tot 90 mm dik hout aankan
-Af fabriek gedeeltelijk geassembleerd en afgesteld en aangeleverd in een houten kist voor maximale bescherming tijdens het transport
-Zwaarder uitgevoerde kolom en kolomvet om de extra armlengte te ondersteunen

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Max. Max. omtreksnelheid
Max. schulpbreedte
Max. tafelzaag capaciteit (rechts)
Max. tafelzaag capaciteit (links)
Max. zaagdiepte 45°
Max. zaagdiepte 90°
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

2000 Watt
2800 tpm
300 mm
30 mm
36m/sec
870 mm
610 mm
425 mm
90 mm
60 mm
112 kg
1200 x 1490 x 1470 mm

Standaard: 32 tands serie 40
zaagblad,
montagesleutels,
automatische
terugganginrichting,
zaagbladrem en onderstel
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Zaagmachines
Radiaalzaagmachines

DW722K
300mm Radiaalzaagmachine, driefasig
-Een vrijstaande radiaalzaag met 610 mm afkortcapaciteit die tot 90 mm dik hout aankan
-Af fabriek gedeeltelijk geassembleerd en afgesteld en aangeleverd in een houten kist voor maximale bescherming tijdens het transport
-Zwaarder uitgevoerde kolom en kolomvoet om de extra armlengte te ondersteunen

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Blad diameter
Asgat zaagblad
Max. omtreksnelheid
Max. schulpbreedte
Max. afkortcap bij 90°
Max. afkortcap bij 45°
Max. zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
diepte x lengte x Hoogte

3000 Watt
2800 tpm
300mm
30 mm
36m / sec
870 mm
610 mm
425 mm
90 mm
60 mm
112 kg
1200 x 1490 x 1470 mm

Standaard: 24 tands Serie 40 hardmetalen
zaagblad, montagesleutels, automatische
terugganginrichting, zaagbladrem en
onderstel.

DW725K
300 mm Radiaalzaagmachine, monofase
-Een vrijstaande radiaalszaag met 460 mm afkortcapaciteit die tot 90 mm dik hout aankan
-Af fabriek gedeeltelijk geassembleerd en afgesteld en aangeleverd in een houten kist voor maximale bescherming tijdens het transport
-De solide gietijzeren arm en de op vier rollagers lopende zaagkop bieden een hoge precisie gedurende de hele levensduur van de
machine

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Max. Max. omtreksnelheid
Max. schulpbreedte
Max. tafelzaag capaciteit (rechts)
Max. tafelzaag capaciteit (links)
Max. zaagdiepte 45°
Max. zaagdiepte 90°
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

2000 Watt
3000 tpm
300 mm
30 mm
36m/sec
720 mm
460 mm
320 mm
90 mm
60 mm
92 kg
1100 x 1280 x 1470 mm

Standaard: 32 tands serie 40
zaagblad,
montagesleutels,
automatische
terugganginrichting,
zaagbladrem en onderstel
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Zaagmachines
Radiaalzaagmachines

DW726K
300mm Radiaalzaagmachine, driefasig
-Een vrijstaande radiaalzaag met 460 mm afkortcapaciteit die tot 90 mm dik hout aankan
-Af fabriek gedeeltelijk geassembleerd en afgesteld en aangeleverd in een houten kist voor maximale bescherming tijdens het transport
-De solide gietijzeren arm en de op vier rollagers lopende zaagkop bieden een hoge precisie gedurende de hele levensduur van de
machine

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Blad diameter
Asgat zaagblad
Max. omtreksnelheid
Max. schulpbreedte
Max. afkortcap bij 90°
Max. afkortcap bij 45°
Max. zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
diepte x lengte x Hoogte

3000 Watt
3000 tpm
300mm
30 mm
36m / sec
870 mm
460 mm
320 mm
90 mm
60 mm
92 kg
1100 x 1280 x 1470 mm

Standaard: 32 tands Serie 40 hardmetalen
zaagblad, montagesleutels, automatische
terugganginrichting, zaagbladrem en
onderstel.

DW728K

DW728K niet beschikbaar in Nederland en België

350 mm Radiaalzaagmachine, monofase
-De industriële radiaalzaag met amximale capaciteit bij alle toepassingen en met een onbetwistbare reputatie in de professionele
houtbewerkingswereld
-Af fabriek gedeeltelijk geassembleerd en afgesteld en aangeleverd in een houten kist voor maximale bescherming tijdens het transport
-De solide gietijzeren arm en de op vier rollagers lopende zaagkop bieden een hoge precisie gedurende de hele levensduur van de
machine

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Max. Max. omtreksnelheid
Max. schulpbreedte
Max. tafelzaag capaciteit (rechts)
Max. tafelzaag capaciteit (links)
Max. zaagdiepte 45°
Max. zaagdiepte 90°
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

2200 Watt
2800 tpm
350 mm
30 mm
53m/sec
920 mm
610 mm
445 mm
110 mm
75 mm
149 kg
1170 x 1760 x 1370 mm

Standaard: 32 tands serie 40
zaagblad,
montagesleutels,
automatische
terugganginrichting,
zaagbladrem en onderstel
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Zaagmachines
Radiaalzaagmachines

DW729K
350mm Radiaalzaagmachine, driefasig
-Een vrijstaande radiaalzaag met 460 mm afkortcapaciteit die tot 90 mm dik hout aankan
-Af fabriek gedeeltelijk geassembleerd en afgesteld en aangeleverd in een houten kist voor maximale bescherming tijdens het transport
-De industriële radiaalzaag met maximale capaciteit bij alle toepassingen en met een onbetwistbare reputatie in de professionele
houtbewerkingswereld

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Blad diameter
Asgat zaagblad
Max. omtreksnelheid
Max. schulpbreedte
Max. afkortcap bij 90°
Max. afkortcap bij 45°
Max. zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
diepte x lengte x Hoogte

4000 Watt
2800 tpm
350mm
30 mm
53m / sec
920 mm
610 mm
445 mm
110 mm
75 mm
149 kg
1170 x 1760 x 1370 mm

Standaard: 32 tands Serie 40 hardmetalen
zaagblad, montagesleutels, automatische
terugganginrichting, zaagbladrem en
onderstel.
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Zaagmachines
Vlak- en vandiktebank

DW733
317 mm Vandiktebank
-Vergrendelingsmogelijkheid van de beitelhouder om te zorgen voor een kwalitatief zeer hoge afwerking
-Grote invoer- en afvoergeleiders zorgen voor extra materiaalondersteuning bij het bewerken van grote lengtes
-4 geleidingsstangen zorgen voor een zuivere en gemakkelijke hoogteverstelling van de beitelhouder
-ontworpen voor makkelijk transport en gebruik op de bouwwerf
-Sterke 1800 Watt motor maakt het schaven van grote werkstukken makkelijk

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Max. capaciteit
Max. vandiktecapaciteit
Aanvoersnelheid
Gewicht
diepte x lengte x Hoogte

1800 Watt
1000 tpm
317 mm
152 mm
8 m/min
33.6 kg
310 x 520 x 445 mm

Standaard: Stofzuigmondstuk en adapter,
inbussleutel, sleutel en geleiders voor het
verwisselen van de beitels

DW728K
Vlak- en vandiktebank, monofase
-Duurzaam, robuust stevig gietaluminium ontwerp
-Grote, precisie-gefabriceerde, gietaluminium schaafbank met verstevigd raamwerk voor extra stabiliteit
-Verfijnd uitgevoerde, gietijzeren vandiktetafel met aanvoerrollen die met rubber zijn bekleed om te voorkomen dat het hout beschadigd
wordt
-Twee aanvoersnelheden voor het vandikteschaven zorgen voor een hoge kwaliteit van de afwerking
-Stevige instelbare aluminium aanslag voor precies haaks vlakschaafwerk

Opgenomen vermogen
Zaagbladsnelheid
Max. spaanafname
Afmeting van de schaafbank
Afmeting van de vandiktebank
Max. vandiktecapaciteit
Aanvoersnelheid
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

2000 Watt
6200 tpm
3 mm
100x260 mm
500x250 mm
160 mm
5/7 m/min
149 kg
1170 x 1760 x 1370 mm

Standaard: HSS beitels, verstelbare
geleider, inbussleutels, spansleutel,
mal
voor
schaafbeitelinstelling,
stofafzuigmondstuk, duwhout en stel
steunpoten
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Zaagmachines
Lintzagen

DW738

DW738 niet beschikbaar in Nederland en België

155 mm Lintzaag
-Lintzaag met stevig gietaluminium raamwerk, geschikt voor het zagen van hout, non-ferro metalen, piepschuim, samengestelde
kunststoffen, leer en andere metalen
-Aan/uit schakelaar met afneembare veiligheidssleutel en nulspanningsbeveiliging
-Twee zaagsnelheden voor de bewerking van verschillende materialen
-Grote aluminium zaagtafel met een duurzame, slijtvaste laag en vervangbare zaaginzet
-Zaagtafel is schuininstelbaar van 0° tot 45°
-Parallelgeleider is aan beide zijden van de geribbelde tafel bevestigd voor nauwkeurig zaagwerk

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Max. zaaghoogte
Max. zaagbreedte
Zaagsnelheid
Afmeting van de tafel
Gewicht
diepte x lengte x Hoogte

760 Watt
550 Watt
155 mm
310 mm
330/800 m/min
380x380 mm
23 kg
520 x 660 x 1550 mm

Standaard: Zaagblad,
nulspanningsschakelaar, veiligheidssleutel
en parallelgeleider

DW739

DW739 niet beschikbaar in Nederalnd en België

155 mm Lintzaag
-Lintzaag met een stevig gietaluminium raamwerk, geschikt voor het zagen van hout, non-ferro, metalen, piepschuim, samengestelde
kunsstoffen, leer en andere materialen
-Aan/uit schakelaar met afneembare veiligheidssleutel en nulspanningsbeveiliging
-Traploos instelbare zaaglintsnelheid van 300 tot 800 m/min voor materiaalgericht werken
-Grote gebalanceerde aluminium wielen bekleed met rubber voor een geluidsarme werking
-Grote aluminium zaagtagel met een duurzame, slijtvaste laag en vervangbare zaaginzet
-Zaagtafel is schuininstelbaar van 0° tot 45°

Opgenomen vermogen
Max. zaaghoogte
Max. zaagbreedte
Zaagsnelheid
Afmeting van de tafel
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

760 Watt
155 mm
310 mm
330-800 m/min
380 x 380 mm
23 kg
520 x 660 x 1550 mm

Standaard:
Zaagblad,
nulspanningsschakelaar,
veiligheidssleutel en parallelgeleider
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Zaagmachines
Lintzagen

DW876
200 mm Lintzaag, monofase
-Volledig gelast stalen constructie biedt buitengewone stevigheid en nauwkeurigheid, ook bij de maximale zaaghoogte
-Voorzien van een kwalitatief Zweeds stalen preciciezaaglint dat ontworpen is om 10 keer langer mee te gaan dan een standaard lint
-Grote 500x500 ll aluminium tafel voor maximale steun van het materiaal, vlakheid en nauwkeurigheid
-310 mm halsdoorlaatbreedte en 200 mm zaaghoogte voor het verzagen van grote werkplaatsmaterialen
-100 mm stofuitlaat voor een efficiënte stofverwijdering
-Krachtige 1100 Watt inductiemotor voor een lange levensduur en geluidsarme gebruik in de werkplaats

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Max. zaaghoogte
Max. zaagbreedte
Zaagsnelheid
Afmeting van de tafel
Gewicht
diepte x lengte x Hoogte

1000 Watt
200 Watt
310 mm
310 mm
380/880 m/min
500x500 mm
54 kg
650 x 770 x 1590 mm

Standaard: Diamant geslepen hogeprecisie zaaglint, nulspanningsschakelaar,
onderstel en parallelgelider en
verstekgeleider
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Zaagmachines
Stofzuigers

DW790

DW790 is niet beschikbaar in Nederalnd en België

Industriële stofzuiger
-Droog- en natzuiger met een apart bypass koelsysteem voor continue gebruik in de werkplaats of op de locatie
-Automatische in- en uitschakeling wanneer een aagesloten elektrische machine wordt aangezet met een uitschakelvertraging van 15
seconden om te zorgen dat al het stof uit de slang is verwijderd wanneer het werk beëindigd is.
-Ingebouwd stopcontact voor aansluiting van een electrische machine waardoor de stofzuiger automatisch start
-Licht en krachtig; makkelijk verplaatsbaar dankzij het draaghandvat en de wielenset

Opgenomen vermogen
Max. luchtvolume
Max. aansluitcap. Machines
Capaciteit
Cap. Nat/droog
Gewicht

1000 Watt
3300 l/min
1800 Watt
30 ltr
16 ltr
7 kg

Standaard: Stofzuigerslang (ID 35 mm, 4
meter lengte), ID 35 mm universele adapter,
mondstuk en filterzak

DW793
Industriële stofzuiger
-Droog- en natzuiger met 32 liter tankinhoud
-Automatische in- en uitschakeling wanneer een aangesloten electrische machine wordt aangezet met een uitschakelvertraging van 15
seconden om te zorgen dat al het stof uit de slang is verwijderd wanneer het werk beëindigd is
-Ingebouwd stopcaontact voor ansluiting van een electrische machine waardoor de stofafzuiger automatisch start
-Licht en krachtig, makkelijk verplaatsbaar dankzij het draaghandvat en de wielenset
-De platte geplooide filter met schudinrichting voldoet aan de BIA categorie C voorschriften, de dubbelgelaagde filterzak staat in voor
vrijwel stofvrij werken bij droogzuigen
-Veilige en bedrijfskeuze electronische waterniveaumeter bij gebruik als natzuiger

Opgenomen vermogen
Max. luchtvolume
Max. aansluitcap. machines
Capaciteit
Capaciteit nat/droog
Gewicht

1050 Watt
3480 l/min
1850 Watt
35 ltr
25 ltr
8 kg

Standaard: Stofzuigerslang (ID 35
mm, 4 meter lengte), mondstuk,
universele adapter en stofzak.
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