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450 BA CNC

Standaard uitvoering:
1. Touch screen LED. 
2. Motor met elektronische variator Kw 4.
3. Gradenverdeling voor het zagen onder verstek van 0-60°, onafhankelijk van de materiaalopleg platen.
4. 2 Hydraulische verticale bundelkleminrichting.
5. Gepatenteerd hydraulisch systeem voor de fijnregeling van de daalsnelheid van de beugel en 

de zaagdruk.
6. Geharde klemplaten voor een goede fixatie en grip op massief materiaal.
7. Veiligheidsafscherming aan de voorkant en achterkant van de machine.
8. Brede oplegplaten om comfortabel en praktisch te kunnen zagen.
9. Rollenbaan L=1 meter.
10. Sensor tbv zaagrotatie in geval van zaagbreuk.
11. LED werklamp en waarschuwingslicht.
12. Spoelslang met pistool.
•	 35 liter hydrauliekolie.
•	 Compleet koelsysteem met een tank van 50 ltr. elektrische Pomp.
•	 Bi-metaal zaagblad M42  3660x34x1,1mm Geleverd op pallet met kartonnen doos, sleutel voor 

gradenverstelling, handleiding en onderdelenlijst.
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4.0
INDUSTRY 4.0

HYDRAULISCHE AUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINE MET NUMERIEKE BESTURING 

1. Bedieningskenmerken:
•	 Touch screen bediending, met multifunctionele software en eenvoudig in bediening
•	 USB aansluiting voor het opslaan en importeren van data
•	 Simpel en snel programmeren met de mogelijkheid voor het importeren/exporteren van 

zaagprogramma’s via USB of bedrijfsnetwerk.
•	 Applicatie voor; optimaliseren van zaaglengtes, document management en ondersteuning op afstand
•	 Software 4.0 voor externe monitoring van  programmasituatie, machinestatistieken en machine-afwijkingen.
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Rollenbanen
Rollenbaan type “A” : lengte 1m – breedte 500 mm – capaciteit 3 t/m
Rollenbaan type “B” : lengte 1m – breedte 500 mm – capaciteit 3 t/m
Koppelstuk “C” om rollenbaan type “A” te koppelen aan de machine: breedte 500 mm

450 BA CNC

H* Zaagbeugel hoog/laag

L x H* met optie groter zagen

2000 /
1550

1. 3.2. 4.

1.
2.
3.
4.

Minimaalsmeersysteem lucht/olie 2 elementen (fabrieksoptie)
Digitale hoekaflezing
Lijnlaser
Werkstukafvoer
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