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ZAGEN MET DRIEMAAL ‘S’
SoLIDE–SIMPEL–SAFE

De Classic zaagmachines zijn 
medeontworpen om onder zware 
omstandigheden massief hout te kunnen 
verwerken. De machines zijn gebouwd 
van gelakt, gehard staal: solide, compact 
en stabiel!

SoLIDE

Solide VERANKERING 
AAN DE VLOER met 
speciale geflensde 
stalen voeten met 

bevestigingsgat
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De bediening is zeer eenvoudig: stel de 
stop in en druk op de twee knoppen om 
het zagen te starten. De operator hoeft 
verder niets in te stellen. Simpel, handig 
en flexibel!

SIMPEL

De ergonomisch gepositioneerde 
TWEEHANDS-VEILIGHEIDSCONTROLE 
en de zaagbeschermkap zorgen voor 
optimale veiligheid: zeker en 
betrouwbaar!

SAFE

Vergeleken bij traditionele zaagsystemen garandeert de Classic onderliggende 
afkortzaag vanaf dag één forse besparingen en dus het terugverdienen van uw 

investering. Compacte, simpele, robuuste en innovatieve hulpmiddelen zorgen voor 
optimale veiligheid, betrouwbaarheid en een lange levensduur van de machine.
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CLASSIC 40
Semi-automatische machine 
voor snel, veilig en accuraat 

afkorten; kleine – medium 
zaagsnedes tot 80 mm
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CLASSIC 50
Semi-automatische machine voor snel, 
veilig en accuraat afkorten; medium 
zaagsnedes tot 125 mm

STANDAARD OPTIONEEL
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CLASSIC 60

Semi-automatische machine voor 
snel, veilig en accuraat afkorten; 

grote zaagsnedes tot 150 mm 
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CLASSIC 60 – PENDELBEWEGING DOOR MIDDEL 
van riemaandrijving

BETRoUWBAAR 
ZAAGSYSTEEM 

ONAFHANKELIJKE, PNEUMATISCHE 
INSTELLINGEN voor alle soorten werk

Zaagsnelheid regelbaar met PNEUMATISCHE 
TRIMMER op de machine

Balans- en dempingssysteem voor                  
de zaageenheid: voor een lange levensduur 
van de machine

Zachte, aluminium inzetstukken bij de 
zaag; met lange levensduur en eenvoudig                
te verwisselen

DE BOVENSTE DRUKBALK OM WERKSTUKKEN 
te blokkeren is PNEUMATISCH aangedreven
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Vlakke tafel

ACCESSoIRES 

Roltafel

Standaard is de machine uitgevoerd met een meter 
invoer- en uitvoertafel (rol- of vlak). Deze lengte kan 
optioneel naar wens worden aangepast.

INVoER- & UITVoERTAFELS

CLASSIC 40 – 50 
Invoer- & uitvoertafels:

a) Vlakke, stalen tafel met breedte 320 mm

b) Stalen constructie met passieve rollen. 
Gegalvaniseerde rollen met 230 kg capaciteit, 
diameter 60 mm; afstand tussen de rollen 250 mm, 
breedte 320 mm

CLASSIC 60
Stalen tafel met passieve rollen. Gegalvaniseerde 
rollen met 600 kg capaciteit, diameter 89 mm; 
afstand tussen de rollen 250 mm, 
breedte 500 mm
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CLASSIC 40 – 50
Solide mechanische stop met breedte 100 mm en 200 mm 

Solide mechanisch-pneumatische stop met breedte 100 mm en 200 mm
 

CLASSIC 60
Solide mechanische stop met breedte 250 mm  

Solide mechanisch-pneumatische stop (aanslag) met breedte 250 mm 

ACCESSoIRES 

Een brede keuze in manuele 
of pneumatische stops: 
breedte 100, 200 of 250 mm

SToPS
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TECHNISCHE GEGEVENS

CLASSIC 40

Vermogen zaagmotor

Diameter zaag en as

Rotatiesnelheid zaag

Luchtdrukverbruik per cyclus

Afzuigdiameter

Luchtdruk

Voltage

Werkhoogte

Max zaaghoogte

Max zaagbreedte

kW 3,0

400 mm/30 mm

2800 rpm

5 Nl

1-120 mm / 1-100 mm

6-8 bar

V400/50 Hz 3 fasen

900 mm +- 20 mm

80 mm (bij 220 mm breed)

250 mm (bij 50 mm hoog)

CLASSIC 50

kW 5,5

500 mm/35 mm

2800 rpm

7 Nl

1-120 mm / 1-100 mm

6-8 bar

V400/50 Hz 3 fasen

900 mm +- 20 mm

125 mm (bij 220 mm breed)

310 mm (bij 50 mm hoog)

CLASSIC 60

kW 9,2

600 mm/30 mm

2750 rpm

14 Nl

2-140 mm

6-8 bar

V400/50 Hz 3 fasen

900 mm +- 20 mm

150 mm (bij 420 mm breed)

610 mm (bij 30 mm hoog)

De producent behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische specificaties en constructiemethode te wijzigen. 
Op sommige afbeeldingen worden om fototechnische redenen niet alle beveiligingen weergegeven.
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CLASSIC 40 CLASSIC 50 CLASSIC 60

Eenvoudige te 
configureren met 

minimaal een meter 
in- en uitvoertafel 

(rol- of vlak)

STANDAARD OPTIONEEL

1 2

3 4

Onderliggende afkortzaag Classic 40–50–60

Roltafel 

Elektro-pneumatische aanslag 100 mm 
of 200 mm voor model Classic 40, en 250 mm 
voor model Classic 60

Mechanische aanslag 100 mm of 200 mm 
voor model Classic 40, en 250 mm voor 
model  Classic 60
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