
alumini          De ALUMINI is een degelijke,
          zeer compacte en robuuste 
            afkort-zaagmachine welke 
              zeer geschikt is voor 
                het zagen van  
               keramische tegels. 
                              Door middel van de handgreep op de zaagkop wordt de diamantzaag door het materiaal
                  getrokken. De machine is geheel vervaardigd uit aluminium.
                  Dit betekent een lange levensduur en géén roestvorming.
                
               De zaagkop kan onder een hoek van 0-45° schuingesteld worden om in verstek te zagen.
               Met twee scharnierpunten en de fixeerknevels bent u verzekerd van een stabiel geheel 
               hetgeen resulteert in een perfecte zaagsnede. Om snel maar ook nauwkeurig te zagen is 
                              de ALUMINI voorzien van een laserliniaal.
                
               De zaagdiepte is instelbaar door middel van een handwiel boven op de machine.
               De diamantzaag wordt direct op de motoras gemonteerd dus geen verlies van vermogen,
                  minder onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn en bovendien een trillingvrije 
                werking hetgeen de levensduur van de diamantzaag ten goede komt. De aluminium 
                 zaagtafel kan verwijderd worden zodat het reinigen van de waterbak gemakkelijk kan         
               worden uitgevoerd. 

                         Voor het afkorten van lange materialen wordt een zijtafel geleverd welke aan beide 
             kanten gemonteerd kan worden. Deze is voorzien van transportwielen aan de poten. 
           De electrische waterpomp zorgt voor de circulatie van het koelwater t.b.v. de diamantzaag. 
         De poten zijn eenvoudig in te klappen zonder gebruik van gereedschap om de ALUMINI gemakkelijk 
         te verplaatsen.
    

Technische gegevens

Motor 230 Volt lichtnet
Asgat
Zaagkap voor zagen t/m Ø 
Zaaglengte
Zaagdiepte instelbaar tot

Materiaaldikte max.Materiaaldikte max.

Afm.zaagbank l x b
Werkhoogte (zaagbank)
Afmetingen   Lengte
         Breedte
          Hoogte
Hoogte zonder poten
MassaMassa

ALUMINI  

1,1 kW (1,5 PK)   
25,4 mm    
230 mm    
600 mm    
50 mm bij zaag 
Ø 230 mmØ 230 mm    
80 mm / 50 mm  
bij 45° -instelling  
700 x 260 mm   
750 mm    
1000 mm    
480 mm   
1240 mm1240 mm    
540 mm     
32 kg      

Alumini zaagkap
met aanslag.

Detail verstek-gedeelte.

Alumini met schuin
gestelde zaagkop.

Constructie- en maatwijzigingen voorbehouden.
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